Obchodný vestník 7/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

K000489
Spisová značka: 8R/3/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
GANIM, s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava, IČO: 36 714 615, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, uznesením č. k. 8R/3/2014 -807 zo dňa 12.4.2016,
rozhodol o vstupe spoločnosti KOMMERZ, s.r.o.. so sídlom Čečinová 16/A, 821 05 Bratislava do konkurzného
konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.1.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K000490
Spisová značka: 2K/48/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Šenkár, nar. 12. 06.
1977, bytom 979 01 Rimavská Sobota, ul. Malohontská č. 61/22, správcom konkurznej podstaty ktorého je KP
recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 48/2012 - 272 zo dňa
07. 12. 2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12.
2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000491
Spisová značka: 2K/91/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19. 07. 1965, bytom 991
03 Pôtor, Pôtor 36, IČO: 41 285 450, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19. 07. 1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36,
IČO: 41 285 450.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Kristiána Gregora, so sídlom kancelárie 974 01
Banská Bystrica, Horná 54.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
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4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000492
Spisová značka: 2K/92/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K/92/2016
vo veci
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
navrhovateľa:Vydáva
SR - Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
proti
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:

2K/92/2016
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 09. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 04. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000493
Spisová značka: 2K/92/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 2K/92/2016
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, 2.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, 3. Union zdravotná poisťovňa,
a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 a 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta
2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
proti
dlžníkovi: Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048
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nariaďuje sa pojednávanie na deň 09. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
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proti
dlžníkovi: Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 09. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ranč u Mariána,
s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 906 48
a to:
veriteľa 1. Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, 2. DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, 3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A,
821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 a 4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 937 874 o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 04. 01. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000494
Spisová značka: 2K/93/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom
podnikania 974 05 Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania 974 05
Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty KASATKIN Recovery, k.s.,
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14A.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu bráni tomu, aby
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prebiehalo
reštrukturalizačné
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na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak
bol konkurz
zrušený
preto, že majetok dlžníka
nepostačoval
ani na úhradu pohľadávok proti
na
Obchodný
vestník
7/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňpodstate.
vydania:Návrh
11.01.2017
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000495
Spisová značka: 2K/94/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Binka, nar. 19. 04. 1949, bytom 981 01
Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Vladimír Binka, nar. 19. 04. 1949, bytom 981 01 Hnúšťa, Nábrežie
Rimavy 446.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Oravca,
kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o pohľadávke v účtovníctve
neúčtuje.
(§
29
ods.
6
ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7.
V prihláške
podmienenej
uvedená
aj skutočnosť, na základe ktorej má
vzniknúť
Obchodný
vestník
7/2017 pohľadávky musí byť
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňpohľadávka
vydania: 11.01.2017
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000496
Spisová značka: 2K/19/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TKC, spol. s r.o., so sídlom
Sandrická, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 034 568, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 5778/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom
kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 19/2012 - 457 zo dňa 30. 11. 2016 zrušil konkurz
pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 12. 2016.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000497
Spisová značka: 2K/76/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Adrian Košta, nar. 20. 04. 1974, bytom 974 11
Banská Bystrica, Tatranská 68, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje
Tatranská 68.

konkurz na majetok dlžníka Adrian Košta, nar. 20. 04. 1974, bytom 974 11 Banská Bystrica,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
U s t a naoovzmene
u j e a správcu
konkurznej
podstaty
JUDr.
Andreu
Balážikovú,
so sídlom kancelárie

65/A, 974 01 Banská Bystrica.

Horná

7

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd

Obchodný vestník 7/2017
Vyhlasuje
Tatranská 68.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

konkurz na majetok dlžníka Adrian Košta, nar. 20. 04. 1974, bytom 974 11 Banská Bystrica,

U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Andreu Balážikovú, so sídlom kancelárie Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku uplatniť
12. Účastník Vydáva
konkurzného
konania
má právo
najneskôr
do uplynutia
lehoty
na prihlasovanie
pohľadávok
a osudcovi,
zmene a doplnení
niektorých
zákonov na
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
námietku zaujatosti voči
ktorý má
vec prejednať
a rozhodnúť,
ak so
zreteľom
na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti8 o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
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Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000498
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka 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 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310
226
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000499
Spisová značka: 32K/25/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Urbán, nar. 02.11.1981, bytom
Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava, o návrhu na povolenie oddlženia takto

rozhodol
I. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia sumu vo výške 2.250,- EUR na
uspokojenie svojich záväzkov. Ak táto suma presiahne 50% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť
sumu najviac vo výške 50% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako
50% čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 50% čistého príjmu počas
skúšobného roka.
II. Správca je povinný v priebehu tretieho roka skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas tretieho roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici tretieho skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom tretieho skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
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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významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas tretieho roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici tretieho skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom tretieho skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 4.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000500
Spisová značka: 32K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951
43 Čakajovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95,
951 43 Čakajovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníčku Margita Lazárová, nar. 6.1.1959, bytom Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce.
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 4.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K000501
Spisová značka: 32R/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3,
934 01 Levice, IČO: 43 906 711, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so
sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka IDS ENERGY PIPING, s.r.o. so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01
Levice, IČO: 43 906 711.
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 3.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K000502
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Renáta Marušková, nar. 12.4.1964, bytom Červenej
Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Renáta Marušková, nar.
12.4.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Renáta Marušková, nar. 12.4.1964, bytom Červenej Armády 269/62,
935 02 Žemberovce.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka
správcu S1208.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
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IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000503
Spisová značka: 31K/52/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/52/2016
PREDVOLANIE
V spore
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra
predvolávame Vás na pojednávanie 06.03.2017 o 13.30 hod. na č.dv. 17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 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
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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!
V Nitre, dňa

03.01.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 3.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000504
Spisová značka: 31K/52/2016
Spisová značka: 31K/52/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra
súd nariadil pojednávanie
na deň
06.03.2017
o 13.30
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
- Mesto Nitra
V Nitre, dňa 03.01.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 3.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000505
Spisová značka: 31K/52/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so
sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000506
Spisová značka: 23K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823, zast.:
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania vedeného na tunajšom súde pod
sp. zn.
23K/43/2016 pristúpil veriteľ VEMEX ENERGO s.r.o., so sídlom Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, IČO 35853441,
zast.: JUDr. Alena Arbetová, advokát, Námestie sv. Martina 3A, 908 51 Holíč.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K000507
Spisová značka: 25K/25/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Jánošík, nar. 08.05.1967,
bytom: Trnava, prechodne bytom: Andreja Kubinu 19, 917 01 Trnava, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav
Sosna, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 169,86 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 169,86 eur evidovaného pod pol. reg. D14a 3011, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000508
Spisová značka: 25K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Puha, nar. 12.02.1979,
Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, správcom majetku ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie: Štúrova
42, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Tiborovi Timárovi, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D 19 1122016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.12.2016
JUDr. Veronika Židek, 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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K000509
Spisová značka: 25K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Krajčovič, nar. 22.08.1984, 920
01 Hlohovec, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Mgr. Eve Timár Myjavcovej, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01
Šaľa, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000510
Spisová značka: 43K/7/2006

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s.r.o., so sídlom
Ružindolská 11, Trnava, IČO: 31 104 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, uznesením č.k.: 43K/7/2006 - 813 zo dňa 30.11.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.12.2016,
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K000511
Spisová značka: 25K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu:
LONGFORD s.r.o., IČO: 45 920 737, Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 (predtým HALIFAX
s.r.o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4, 926 01 Sereď), zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114129/B, o určenie, či sa na podania, ktorými boli v konkurze uplatnené pohľadávky,
prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 304,88 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 odvolanie nie je prípustné.
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000512
Spisová značka: 36K/31/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Roman Wolf, narodený 16.12.1981,
bytom 906 31 Hlboké č. 61, správcom ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej
37/1, Trnava, uznesením č.k.: 36K/31/2014 - 750 zo dňa 30.11.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
07.12.2016, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K000513
Spisová značka: 36K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely
1820, IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTODIELY & GASTRO s.r.o., so sídlom 908 45 Gbely 1820,
IČO: 46 069 771, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35456/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K000514
Spisová značka: 36K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u s t a n o v u j e v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta, predbežného správcu JUDr. Vieru Novákovú, so sídlom kancelárie Mierové
námestie 940/1, 924 01 Galanta.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K000515
Spisová značka: 25K/37/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Szmek, nar. 17.06.1971,
Slovenské pole 324, 925 41 Kráľov Brod, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie:
Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D14a 15912, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.12.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000516
Spisová značka: 36K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28,
920 01 Hlohovec, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o., adresa na doručovanie
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 256 371, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28, 920 01
Hlohovec.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 7/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2017
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Matúš Pavlík, nar. 03.01.1979, bytom Hollého 3338/28, 920 01
Hlohovec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K000517
Spisová značka: 4K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Rábik, nar. 21.10.1977, bytom
Trnavská 1356/9, 010 08 Žilina, do 18.12.2014 podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Rábik, s miestom
podnikania Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 40 437 051, právne zastúpeného: JUDr. Genovéva Hlásniková,
advokátka, so sídlom J. M. Hurbana 334/32, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K000518
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MISTRAL INTERIM, s.r.o. so sídlom
Východná 3904/9, 036 01 Martin, IČO: 36 686 701, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Palárikova 76, 022 01 Čadca.
III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000519
Spisová značka: 6K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, trvale bytom: Vyšný
Koniec 252, 023 54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Anton Kubačák - ASV - TRANS,
s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342), o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 7/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, trvale bytom: Vyšný
Koniec 252, 023 54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Anton Kubačák - ASV - TRANS,
s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342), o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023
54 Turzovka, (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Anton Kubačák - ASV - TRANS, s miestom
podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 3.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000520
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom
Juraja Jánošíka 867/10, 013 03 Varín, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie: Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku tak, že zo sumy výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 4.566,40 € sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate:
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 €
b) súdny poplatok 0,2 % z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 9 €
c) odmena správcu z výťažku vo výške 141,38 €
d) nevyhnutné administratívne náklady správcu na vedenie konkurzu vrátane odplaty za prenájom miestnosti spolu
vo výške 196,74 €
e) bankové poplatky vo výške 137,67 €
f) poplatky za súčinnosť bánk, poplatok za zmenu nakladania s účtom úpadcu a úrok z nepovoleného prečerpania
spolu vo výške 329,35 €
g) poštovné vo výške 46,68 €
h) cestovné náhrady správcu vo výške 58,81 €
i) predpokladané náklady spojené s ukončením konkurzu vo výške 20 €.
2. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov:
a) Consumer Finance Holding, a.s. vo výške 628,30 €
b) Home Credit Slovakia, a.s. vo výške 321,05 €
c) Poštová banka, a.s. vo výške 1.531,89 €
d) Tatra banka, a.s. vo výške 348,87 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov:
a) Consumer Finance Holding, a.s. vo výške 628,30 €
b) Home Credit Slovakia, a.s. vo výške 321,05 €
c)
Poštová banka,
vo výške 1.531,89 € Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný
vestníka.s.
7/2017
d) Tatra banka, a.s. vo výške 348,87 €.

Deň vydania: 11.01.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, 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.
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. V sťažnosti možno uvádzať
nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K000521
Spisová značka: 1K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONEDA Slovakia, s.r.o., Dĺžiny
122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 406 066, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Návrh konečného rozvrhu výťažku v r a c i a správcovi na prepracovanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, 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.
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. V sťažnosti možno uvádzať
nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K000522
Spisová značka: 4K/5/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Imrulíková, nar. 05.08.1976,
bytom Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie
Timravy 23, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, ako postupovať vo veci
speňažovania majetku, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 120/2015 zo dňa 25.6.2015,
a to:
- stavba, rodinný dom súp. č. 932, na parcele č. 484, spoluvlastnícky podiel 1/10, súpisová hodnota
1.200 eur, pozemok reg. „C“ č. 484 o výmere 591 m2 , zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/10,
súpisová hodnota 180 eur, pozemok reg. „C“ č. 485 o výmere 260 m2 , záhrady, spoluvlastnícky podiel 1/10,
súpisová hodnota 120 eur, zapísané na LV č. 94 pre katastrálne územie Turany (obec Turany)
je správca povinný speňažovať týmto spôsobom: uzavretím kúpnej zmluvy so spoluvlastníkom
nehnuteľnosti p. Jánom Calíkom, nar. 20.07.1978, Rybárska 597/3, 038 53 Turany, na základe využitia jeho
predkupného práva v súlade s § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za cenu 1.500,- eur.
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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- stavba, rodinný dom súp. č. 932, na parcele č. 484, spoluvlastnícky podiel 1/10, súpisová hodnota
1.200 eur, pozemok reg. „C“ č. 484 o výmere 591 m2 , zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/10,
súpisová hodnota 180 eur, pozemok reg. „C“ č. 485 o výmere 260 m2 , záhrady, spoluvlastnícky podiel 1/10,
súpisová hodnota
120
eur, zapísané na LV č. Konkurzy
94 pre katastrálne
územie Turany (obec Turany)
Obchodný
vestník
7/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2017
je správca povinný speňažovať týmto spôsobom: uzavretím kúpnej zmluvy so spoluvlastníkom
nehnuteľnosti p. Jánom Calíkom, nar. 20.07.1978, Rybárska 597/3, 038 53 Turany, na základe využitia jeho
predkupného práva v súlade s § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za cenu 1.500,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K000523
Spisová značka: 5K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá (do 01.10.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Šípoš AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83 Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373), o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom Liptovská Teplá 309,
034 83 Liptovská Teplá (do 01.10.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Šípoš - AUTODOPRAVA A
ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83 Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie: D. Dlabača
28, 010 01 Žilina, IČO: 45462801.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/20/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
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právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
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vestníku
(§199 ods. 9 druhá vetaKonkurzy
ZKR).
Obchodný
7/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2017
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000524
Spisová značka: 5K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33917086), o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114,
023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala - BIOEXPRES, s
miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33917086).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie:
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36865265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/22/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
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nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000525
Spisová značka: 5K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, 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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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36795364.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/23/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v
zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§
29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami
k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. V konkurze môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo
súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej
veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie
právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie
takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VI.
D l ž n í k a p o u č u j e, že za podmienok stanovených § 166 a nasledujúcimi zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po zrušení
konkurzu má právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník
oprávnený podať počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K000526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ambrózová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 957 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.6.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu: Anna Ambrózová, nar. 26.6.1981, bytom 97101 Prievidza (ďalej len „Úpadca“), týmto
zverejňujem podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol
schválený Uznesením Okresného súdu Trenčín 40K/7/2015-207 z 30.12.2016, publikovaný v Obchodnom vestníku
č. 4/2017 dňa 5.1.2017.
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 40K/7/2015-58 zo dňa 22.4.2015, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 81/2015 dňa 29.4.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Pôvodne bola do
funkcie správcu Úpadcu ustanovená Ing. Oľga Šabová, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, S1452. Na základe
Uznesenia Okresného súdu Trenčín 40K/7/2015-149 zo dňa 20.6.2016, publikované v Obchodnom vestníku č.
122/2016 dňa 24.6.2016, bola do funkcie správcu Úpadcu ustanovená Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37,
911 01 Trenčín, S1531.
Nezabezpečené pohľadávky si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili veritelia nasledovne:
P.
č.

Označenie veriteľa

Prihlásená suma v Zistená suma v Popretá suma v
EUR
EUR
EUR

1

Bakus Roman, Francisciho 727/17, 971 01 Prievidza

9 289,63 €

2

9 289,63 €

0,00 €

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
13 208,57 €
IČO: 368 54 140

13 208,57 €

0,00 €

3

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
2 067,86 €
IČO: 368 54 140

2 067,86 €

0,00 €

4

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704
3 125,27 €
713

3 125,27 €

0,00 €

5

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318 442

26,82 €

0,00 €

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
1 011,08 €
35776005

1 011,08 €

0,00 €

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
59,75 €
215759

59,75 €

0,00 €

28 788,98 €

0,00 €

CELKOM

26,82 €

28 788,98 €

Zabezpečené pohľadávky neboli prihlásené.
Celkom boli v základnej prihlasovacej lehote prihlásené pohľadávky vo výške 28 788,98 EUR. Zistená suma
pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote predstavuje sumu 28 788,98 EUR.
Súdne konania vo vzťahu ku konkurznému konaniu neprebiehali.
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Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli žiadne prihlášky pohľadávok správcovi doručené.
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 125/2015 zo dňa 2.7.2015 a pozostával z nasledovných
zložiek majetku:

Poradové
číslo

Typ súpisovej zložky
Opis súpisovej zložky majetku
majetku

1

Peňažná pohľadávka

Súpisová
majetku v EUR

hodnota

Peňažná pohľadávka vo výške 1660,- EUR – dlžník OS TN, právny dôvod:
1660,- €
nespotrebovaná časť preddavku

Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný takto:
p.
Typ súpisovej
č.
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Dátum
Dôvod zapísania Suma v EUR
zverejnenia

2

Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 663,88 EUR – nespotrebovaný
29.7.2016
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Majetok úpadcu
podliehajúci
663,88
konkurzu

3

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2015 vo výške 216,14 EUR vyplatené
zamestnávateľmi Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
216,14
konkurzu

4

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2015 vo výške 41,73 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
41,73
konkurzu

Peňažná
5
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 10/2015 vo výške 52,- EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
52,00
konkurzu

Peňažná
6
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 11/2015 vo výške 71,12 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
71,12
konkurzu

Peňažná
7
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 12/2015 vo výške 52,69 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
52,69
konkurzu

8

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
29.7.2016
pohľadávka
vyplatený za 12/2015

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu
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9

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 01/2016 vo výške 63,77 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
63,77
konkurzu

10

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 02/2016 vo výške 36,44 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
36,44
konkurzu

11

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 03/2016 vo výške 30,63 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
30,63
konkurzu

12

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
29.7.2016
pohľadávka
vyplatený za 03/2016

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu

Peňažná
13
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 04/2016 vo výške 55,57 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
55,57
konkurzu

Peňažná
14
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 05/2016 vo výške 88,59 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
88,59
konkurzu

Peňažná
15
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 06/2016 vo výške 100,73 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.7.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
100,73
konkurzu

Majetok úpadcu
podliehajúci
0,01
konkurzu

16

Iná
peňažná výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte; kreditný úrok
29.7.2016
pohľadávka
vyplatený za 06/2016

17

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 07/2016 vo výške 113,30 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
10.8.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
113,30
konkurzu

Peňažná
18
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 08/2016 vo výške 123,48 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
30.8.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
123,48
konkurzu

Peňažná
19
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2016 vo výške 147,78 EUR vyplatená
zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu zriadený správcom
29.9.2016
na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v

Majetok úpadcu
podliehajúci
147,78
konkurzu
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na účely konkurzu IBAN:SK47 7500 0000 0040 2192 3101, vedený v
Československá obchodná banka, a.s.

konkurzu

147,78

pohľadávka voči Mesto Prievidza vo výške 26,82 EUR vyplatená na
bankový účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu IBAN:SK47
10.10.2016
7500 0000 0040 2192 3101, vedený v Československá obchodná
banka, a.s.

Majetok úpadcu
podliehajúci
26,82
konkurzu

V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 101 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti podstate
a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 194/2016 dňa
10.10.2016.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok
proti všeobecnej podstate.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku doručil Okresnému súdu Trenčín, keďže tento v súlade s ustanovením § 39
ods. 1 ZoKR vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru – zástupcu veriteľov.
Okresný súd Trenčín preložený návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov schválil
Uznesením sp. zn. 40K/7/2015-207 z 30.12.2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 4/2017 dňa
5.1.2017.

2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu Úpadcu predstavovali len peňažné prostriedky tak, ako to vyplýva zo
všeobecnej časti tohto návrhu rozvrhu výťažku, a to v celkovej výške 3.544,70 Eur.
Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 1 017,68 Eur a
pozostávajú z nasledovných položiek:
Veriteľ
proti podstate

pohľadávky

Doklad

Právny dôvod

Dátum vzniku

Celá
priradená
suma

Ing. Oľga Šábová, správca

zaslanie žiadostí o súčinnosť ODI, Geodetický a
kartografický ústav, CDCP SR a.s., Kataster Prievidza,
podací hárok zo dňa
Prima Banka, UniCredit Bank, TatraBanka, a.s.,, ČSOB, 7.5.2015
7.5.2015
a.s., Slovenská sporiteľňa, VUB, a.s., Poštová banka
a.s.

12,65 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa
zaslanie žiadosti o súčinnosť úpadca
7.5.2015

1,15 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP SR 11.5.2015
11.5.2015
Krajský súd v BA

1,15 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie žiadosti o zrážky zo mzdy EMPER s.r.o. 13.5.2015
13.5.2015
zamestnávateľ Úpadcu

1,15 €

7.5.2015
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Prima banka Slovensko, a.s.,
faktúra
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
7150900447
31575951

č.

Deň vydania: 11.01.2017

odmena za podanie správy o úpadcovi

12.5.2015

24,00 €

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.
3, 811 06 Bratislava I., IČO: faktúra č. 28443509 odmena za podanie správy o úpadcovi
0000686930

14.5.2015

30,00 €

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 faktúra
63 Bratislava, IČO: 36854140 201581744348

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

30,00 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

19,12 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

15.5.2015

24,00 €

odmena za podanie správy o úpadcovi

13.5.2015

24,00 €

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancova 1/A, faktúra č. 15205811 odmena za podanie správy o úpadcovi
813
33
Bratislava,
IČO:
47251336

26.5.2015

9,96 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP, a to
12.6.2015
12.6.2015
ČSOB, a.s. a Slovenská konsolidačná, a.s.

2,30 €

Ing. Oľga Šábová, správca

podací hárok zo dňa zaslanie potvrdenia o zápise pohľadávky do ZP, a to
16.6.2015
16.6.2015
ČSOB Leasing, a.s.

1,15 €

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
faktúra
nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
1010005080
IČO: 31340890

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829
faktúra
90
Bratislava
25,
IČO:
6001524576
31320155

Slovenská
sporiteľňa,
Tomašíkova
48,
832
Bratislava, IČO: 00151653

a.s.,
faktúra
37
2000009700

č.

č.

č.

č.

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 08/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 09/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 10/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis

účtu

za

z

bankové poplatky za vedenie účtu

29.8.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

26.9.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2015

6,00 €
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ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 11/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 12/2015

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 01/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 02/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 03/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 04/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 05/2016

účtu

za

Deň vydania: 11.01.2017

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

26.12.2015

6,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2016

7,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok zo dňa zaslanie žiadosti o vydanie majetku podliehajúceho
26.7.2016
26.7.2016
konkurzu Mesto Prievidza

1,40 €

Ing. Oľga Šábová, správca

Uznesenie OS
40K/7/2015-165
4.8.2016

11.8.2016

663,88 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2016

7,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2016

7,00 €

5.9.2016

1,40 €

TN
z paušálna odmena do konania prvej schôdze veriteľov

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 08/2016

účtu

za

ČSOB, a.s., Michalská 18,815 výpis z
63 Bratislava, IČO: 36854140 09/2016

účtu

za

Mgr. Xénia Hofierková, správca podací lístok

potvrdenie VÚB, a.s.

zaslanie oznámenia zamestnávateľovi
realizácie zrážok zo mzdy

o

ukončení

súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k
splatný v
deň
zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení
rozvrhu výťažku, z
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zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení
potvrdenie VÚB, a.s.
rozvrhu výťažku, z
neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku
7,09 €
o zadaní prevodu
ktorého
sa
zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo
vypočítal
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)

splatný v
deň
potvrdenie VÚB, a.s. odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 rozvrhu výťažku, z
29,36 €
o zadaní prevodu
ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. (5%)
ktorého
sa
vypočítal

splatný v
deň
potvrdenie VÚB, a.s. odmena správcu vypočítaná podľa ustanovenia § 17 rozvrhu výťažku, z
Mgr. Xénia Hofierková, správca
14,92 €
o zadaní prevodu
ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. (5%)
ktorého
sa
vypočítal

VÚB, a.s.

výpis z účtu

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

deň
40,00 €

Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 3 544,70 Eur majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate
vo výške 1 017,68 € Eur a pozostávajú z poštovného, bankových poplatkov, súdneho poplatku a odmeny správcov.
Odmena správcov bola vypočítaná z peňažných pohľadávok vo výške 5% podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti č. 665/2005 Z.z. (ďalej len „Vyhláška“), pričom najprv boli od hodnoty peňažných
pohľadávok – výťažku - odpočítané ostatné pohľadávky proti podstate.
Rozdelenie odmeny medzi správcov bolo stanovené podľa ustanovenia § 13 ods. 3 Vyhlášky, v zmysle ktorej nárok
na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje
výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 2 527,02 Eur.
Výška všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok, miera uspokojenia každého veriteľa a suma prináležiaca
každému veriteľovi sú nasledovné:

P.
Označenie veriteľa
č.

Prihlásená suma v Zistená suma v Suma na uspokojenie v
EUR
EUR
EUR

1

Bakus Roman, Francisciho 727/17, 971 01 Prievidza

9 289,63 €

2

9 289,63 €

815,42 €

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
13 208,57 €
Bratislava, IČO: 368 54 140

13 208,57 €

1 159,41 €

3

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
2 067,86 €
Bratislava, IČO: 368 54 140

2 067,86 €

181,51 €

4

ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35
3 125,27 €
704 713

3 125,27 €

274,33 €

5

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318
26,82 €
442

26,82 €

2,35 €

6

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
1 011,08 €
IČO: 35776005

1 011,08 €

88,75 €

7

SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
59,75 €
IČO: 215759

59,75 €

5,24 €

CELKOM

28 788,98 €

2 527,02 €

28 788,98 €
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Suma na uspokojenie veriteľov

2 527,02 €

Rozsah uspokojenia v %

8,78

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com
oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú poukázané peňažné prostriedky,
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 5.1.2017

_________________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Anna Ambrózová „v konkurze“

K000527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S 1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15
Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany
46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa III. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku Úpadcu, uvedeného v súpise majetku oddelenej
podstaty Úpadcu, zverejnenom dňa 21.7.2016 v Obchodnom vestníku č. OV 140/2016 pod poradovým číslom 1
(ďalej len ,,hnuteľná vec“):

popis: osobný automobil Peugeot 307 1.6 16V Mistral, VIN: VF33C9HYB84519242
rok výroby: 2005
spoluvlastnícky podiel: 1/1
zabezpečený veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s.
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opis zabezpečovacieho práva: záložné právo, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k hnuteľnej veci č. 120146094 zo dňa 16.9.2014
opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z titulu poskytnutého úveru na základe Zmluvy o spotrebiteľskom
úvere č. 120146094 zo dňa 16.9.2014
výška zabezpečenej pohľadávky: 3 173,20 Eur
deň zaradenia do súpisu: 15.7.2016
dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
súpisová hodnota: 3 299,00 Eur

Údaje o osobnom automobile Peugeot 307 1.6 16V Mistral, VIN: VF33C9HYB84519242:
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 21.12.2005
Dátum prvej evidencie v SR: 11.7.2008
Druh: AB HATCHBACK 5DV
Výkon motora: 81.00kW
Prevodovka/ počet stupňov: MT / 5
Stav tachometra: 272 768 km
Farba: šedá

V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu,
ktorá nesmie byť nižšia ako 30% hodnoty uvedenej v súpise majetku, t.j. 989,70 Eur.

Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického
30, 036 01 Martin v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v zalepenej obálke
s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Čecho – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty
správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená
ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení;
c) návrh cenovej ponuky bez DPH;
d) telefónne číslo a emailovú adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do troch dní vyhodnotí
verejné ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejné ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní
odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
verejného
ponukového
konania.
Záujemcovia majú možnosť zúčastniť sa na obhliadke ponúkaného hnuteľného majetku, ktorá sa uskutoční dňa
19.1.2017 v čase od 10:00 – 10:30 hod pred kanceláriou správcu na Jilemnického 30, Martin V prípade záujmu
zúčastniť sa na obhliadke ponúkaného hnuteľného majetku, prosím kontaktujte správcu aspoň 24 hod. pred
plánovanou obhliadkou a to na e-mailovej adrese: marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 4.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K000528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legerského 6, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Rakovský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1181
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

6. Iná majetková hodnota:
Časť mzdy podliehajúca konkurzu za mesiac 11/2016 vo výške 38,80 EUR
súpisná hodnota: 38,80EUR
deň zápisu: 05.01.2017
dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Alojz Rakovský
správca

K000529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART-KART s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1k/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu MART-KART s.r.o. v konkurze, Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764, v zmysle §
76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 21.10.2016 zistený
majetok úpadcu – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie
uvedenú súpisovú zložku :
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka
Popis: Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2015 č. 1641565818, ku dňu 22.09.2016
preplatok vo výške 2.383,18 Eur
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku 2.383,18 Eur
JUDr. Marián Novikmec, správca

K000530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vec:

Oznámenie čísla bankového účtu podstaty

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná
a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Jablonovský, nar.
21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje bankový účet
podstaty Úpadcu vedený vo VÚB, a.s. - č.ú. v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0037 6808 9755, na ktorý je možno
skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7 písm. b) ZKR.

V Martine dňa 4.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca
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K000531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku

8.

Podstata

Súpisová
hodn.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo
všeobecná 614,44 €
mzdy) - november 2016

Dôvod
zápisu

Deň
zápisu

Kde sa vec
nachádza

§ 72 ods. 2
ZKR

5.1.2017

BÚ úpadcu,
9.12.2016

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K000532
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 25K/42/2016, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,- EUR, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním
u správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1. 1. 2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
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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Číslo účtu je: IBAN:SK88 5200 0000 0000 1729 7840
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Piešťany.

V Piešťanoch, dňa 5. 1. 2017

K000533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Anton Želinský, nar. 9.10.1982, bytom Kostolná 128/70, 082 71 Krivany, oznamuje veriteľom, že
dňom uverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese : Hlavná 13, 080 01 Prešov, počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do
14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu : písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle 051/7598332.

K000534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, bytom J.
Poničana 5, 841 08 Bratislava týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu: IBAN: SK72
1100 0000 0029 3715 1157, SWIFT: TATRSKBX.
Poučenie: Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K000535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Káková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 2 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 5

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac december 2016

Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

90,83 EUR

Deň zápisu: 03.01.2017

V Bratislave dňa 05.01.2017

JUDr. Vojtech Agner
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 22/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 139,79 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac december 2016,
Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: január 2017
Súpisová hodnota: 139,79 EUR
Deň zápisu: 4. 1. 2017

K000537
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:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 16/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
za január 2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 2. 1. 2017

V Piešťanoch, dňa 5.1.2017

K000538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, bytom J.
Poničana 5, 841 08 Bratislava, sp. zn. 4K/50/2016 v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2017 (piatok) o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. RNDr. Silvia Prachová
na Ivánskej ceste 30/B, Bratislava (4. poschodie).
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Oslanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 770, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2015 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
24.

Dôvod zápisu Deň zápisuPodstata

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) november 2016

§ 72 ods. 2
ZKR

5.1.2017

Súpisová
hodn.

všeobecná 174,08 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K000540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké
Leváre týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
10. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 356,82 €, súpisová hodnota 356,82 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K000541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 655/41, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
10.

Dôvod zápisu Deň zápisuPodstata

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) november 2016

§ 72 ods. 2
ZKR

5.1.2017

Súpisová
hodn.

všeobecná 57,46 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Beata Krausová, správca S1180

K000542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 92, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac november/2016

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 437,35€

Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 29.12.2016

Umiestnenie: účet správy podstaty zriadený pre úpadcu

V Košiciach 03.01.2017

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K000543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gulčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 361, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2012 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu: Ján Gulčík, nar.25.09.1963,bytom Horelica 361,022 01 Čadca,
. vyhlasuje 3. kolo dražby na predaj majetku oddelenej podstaty: súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 95/2013 dňa 20.05.2013, K008816, ako súpisová zložka majetku č.1: nehnuteľnosť zapísaná na LV č.
4002, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca:
·

·
·
·

byt č. 13, nachádzajúci sa na 3. posch. obytného domu č. s. 2058, vchod A 2058,ul. Moyzesova 2058,
Čadca, v spoluvlastníckom podiele: 1/2, ležiaceho na parcele č. KNC 351, zastavané plochy a nádvoria
o výmere celkom 343 m2, právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba so súpisným č.2058 je evidovaný
na LV č. 5161,
spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom k spoločným častiam a spoločným zariadeniam
domu: 1/14, katastrálne územie Čadca, obec Čadca, okres Čadca,
vyhlasuje 1. kolo dražby na predaj majetku všeobecnej podstaty: súpis majetku bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 207/2013, K018956, ako súpisová zložka majetku č.2: pozemok, parc.č. KNC
3756, trvalé trávne porasty, o výmere 1366 m2, zapísanej na LV 4185, katastrálne územie Horelica.

Dražba sa uskutoční dňa 30.01.2017 o 11. 00 hod. v kancelárii správcu.
Podmienky dražby sú dané uloženým záväzným pokynom pre správcu, a sú k dispozícii na vyžiadanie u správcu
tel. a fax: 0042144 4329196, 00421 905271718, e-mail: herich@stonline.sk.
JUDr. Vladimír Herich. PhD., správca

K000544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Informácia o výsledku ponukového konania

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných
a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013
15 Rajecká Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17
Čičmany 46, IČO: 37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) týmto informuje o výsledku II. kola verejného ponukového
konania nasledovne:

V zmysle záväzného pokynu záložného veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130 SKP vyhlásila II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
Úpadcu, uvedeného v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu, zverejnenom dňa 21.7.2016 v Obchodnom
vestníku OV č. 140/2016 pod poradovým číslom 1, konkrétne osobný automobil Peugeot 307. Podmienky II. kola
verejného ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 223/2016 dňa 22.11.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pre II. kolo verejného ponukového konania SKP určila, že predaj hnuteľného majetku uskutoční za najvyššiu
ponúknutú cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% hodnoty uvedenej v súpise majetku, t.j. 1 649,50 Eur. Na
predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 30-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku OV č. 223/2016.

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre II. kolo verejného ponukového konania nebola do kancelárie
správcu doručená ani jedna ponuka.

Vzhľadom na skutočnosť, že do kancelárie SKP nebola doručená ani jedna ponuka, správca požiada oddeleného
veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. o nový záväzný pokyn a verejné ponukové konanie zopakuje.

JUDr. Marína Gallová, správca

K000545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, vylučuje zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu, Jozef Stupavský, nar. 14. 10. 1967, Holubyho 6, 921 01 Piešťany, po
predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB,
a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, súpisovú zložku majetku č. 2 z dôvodu, že vymáhanie
majetku je zjavne neúčelné.
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku

2

peňažná pohľadávka vo výške 2 000,- €, dlžník: Roman Gajarský, nar. 11. 6. 1979, Pod Párovcami 61, 921 01 Piešťany,
1,00 €
právny dôvod: zmluva o pôžičke zo dňa 23. 12. 2015

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

K000546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Somorovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvodná 17, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1976
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8k/48/2016 S1611
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.01.2017

Okresný súd Bratislava I
8k/48/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty AB restructuring k. s. úpadcu Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná
17, 831 01 Bratislava, občan SR, zvoláva podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 17.02.2017 o 14:00 hod. v sídle správcu na Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava.

Správca AB restructuring k. s., fakultatívne žiada prihlásených veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na schôdzi
veriteľov, aby svoju účasť vopred oznámili na mailovú adresu abrestructuring@gmail.com z kapacitných dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.

Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver

AB restructuring k. s.
Mgr. Alexej Vašek - komplementár

K000547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stopka Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 643, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2014 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

16. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

110,-

110,00 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

118,85

118,85 €

S pozdravom,

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

K000548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničová 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

79,53

79,53 €

S pozdravom,
JUDr. Erik Končok, správca

K000549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIANCA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 519 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2012 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaromír Valent – správca ev.č. 1149, sídlo kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
tel. 0907734692

email: judrjaromirvalent@stonline.sk

spravujúci majetok úpadcu: BIANCA, s.r.o., Jurkovičova 27, 940 01 Nitra

Oznam o ponukovom konaní – 1.kolo
Č.k. 32K/20/2012

zn.spr: 32K/20/2012 S 1149- 96

Správca JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky spravujúci majetok
úpadcu : BIANCA, s.r.o., Jurkovičova 27, 940 01 Nitra, IČO: 36 519 464
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 32K/20/2012, v súlade s § 92 ods. 1, písm. d), zákona č. 7/2005 Z.z., ponukové konanie na
hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu a to : položky č. 156 - 168, bližšie
špecifikovaný v Obchodnom vestníku č. 161/ 2016, číslo oznamu K019227 dňa 19.8.2016. Súpisové položky sa
budú predávať ako celok za cenu 80 %. zo súpisovej hodnoty.
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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Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční dňa 17.1.2017 v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti :
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“
a spisová značka „č.k. 32K/20/2012“ na adresu kancelárie správcu podstaty : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny na účet všeobecnej podstaty úpadcu
č.ú. , IBAN SK34 7500 0000 0040 1578 9540,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 28.2.2017,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty :
Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“ tohto
oznamu do sídla kancelárie správcu je do 10.2.2016 do 14:00 hod. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 10.2.2017
o 14:30 hod., v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam. Ponuky záujemcov a záznam sa stanú
súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá :
V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za súbor tovaru ako celok, minimálne vo
výške 80 % súpisovej hodnoty stanovenej správcom zverejnenej v obchodnom vestníku.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, ktorý najviac dodatočne zvýši svoju ponuku.
Správca záujemcom s rovnakou najvyššou ponukou túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju
záväznú ponuku písomne zvýšili v lehote 3 dní odo dňa prevzatia jeho výzvy.
Kupujúcim sa stane záujemca, ktorý na základe výzvy správcu ponúkne najvyššiu cenu a doplatí zostatok
ponúknutej kúpnej ceny do 5 dní od doručenia výzvy k úhrade. Kupujúcemu správca zašle návrh kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom prevedie uhradenú ponúknutú kúpnu cenu do 7 dní od obdržania doplatku od víťazného
záujemcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté návrhy.
Ponúkanými súbormi hnuteľných vecí sú :
ks

Súpis.hodnota á

Spolu EUR

156

Ortopedická obuv Santé - detská

71

8

568

157

Ortopedická obuv Protetika - detská

24

10

240

158

Ortopedická obuv Protetika - pre dospelých

1

15

15
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159

Ortopedická obuv Fare - detská

19

7

133

160

Ortopedická obuv KTR - detská

10

7

70

161

Ortopedická obuv Maja - detská

4

3

12

162

Ortopedická obuv Maja - pre dospelých

12

12

144

163

Ortopedická obuv Schoes pre dospelých

1

12

12

164

Ortopedická obuv SMYK-Land - detská

6

5

30

165

Ortopedická obuv Robeez - detská

5

5

25

166

Ortopedická obuv Protetika - sandále pre dospelých

10

5

50

167

Ortopedická obuv Protetika - detské sandále

6

3

18

168

Papučky pre novorodencov - látkové

8

1

8

SPOLU

177

1325

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch 5.1.2017

K000550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 286
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 8, 040 01
Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K000551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 286
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so
sídlom Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Košice zo dňa 27.12.2016, sp. zn. 32K/27/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 1/2017 dňa 02.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť: LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 695 734, our duty is to inform you, that the
District Court in Košice dated 27.12.2016, No. 32K/27/2016, and promulgated in the Commercial bulletin No. 1/2016
from 02.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed LawService Recovery, k.s.,
Pribinova 8, 040 01 Košice as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach, 04.01.2017
In Košice, 04.01.2017
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K000552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lešták Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 13, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2015
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

52

Obchodný vestník 7/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Ondrej
Lešták, nar. 16.08.1974, bytom Tajovského 13, 976 32 Badín, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 04.01.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska

21

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Bratislava 814 99 Slovenská republika

331,93 €

LawService Recovery, k.s., správca

K000553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice správca úpadcu: Kristína Rusinová,
narodená: 09.07.1964, trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, aktualizuje súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 94/2016 zo dňa 17.05.2016 (K011479) v časti súpisovej zložky majetku č. 19
Pohľadávka z účtu
Zostatková suma

Mena

Číslo účtu

Banka

Súpisová hodnota

239,72 €

EUR

SK7611000000002916631899

Tatra banka, a.s.

239,72 €

LawService Recovery, k.s., správca

K000554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka na predaj majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 55B/2007, K001338,
peňažnú pohľadávku voči dlžníkovi Ľubomírovi Janúšekovi v nominálnej hodnote 23 819,82 EUR.
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Bližšie informácie o ponúkanej pohľadávke si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu.
- Záujemca má povinnosť zložiť na účet správcu do konca lehoty na podávanie ponúk zábezpeku vo výške 10% z
istiny pohľadávky,
- zábezpeka v prípade úspešného záujemcu, ktorý ani do 15 dní po výzve správcu nepodpíše zmluvu, prepadne ako
zmluvná pokuta v prospech konkurznej podstaty,
- v prvom kole ponukového konania bude minimálna cena 20% z hodnoty istiny pohľadávky,
- rozhodujúcim kritériom pre víťaza ponukového konania ja najvyššia cena, pri zachovaní podmienky minimálnej
ponúknutej sumy v prvom kole,
- písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné označenie záujemcu a presnú cenu ponuky,
- ponuky sa podávajú na adrese sídla správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok, s označením na obálke:
PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ!
- lehota na podávanie ponúk je 20 dní po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku,
- správca uzavrie zmluvu s víťazom ponukového konania najneskôr do 15 dní od jeho vyhodnotenia, s lehotou
splatnosti odplaty 7 dní od podpisu zmluvy, so započítaním zloženej zábezpeky s odplatou,
- neúspešným záujemcom vráti správca zábezpeku do 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K000555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len "ZKR") v konkurznom konaní vedenom na úpadcu - ELTOS, s.r.o., so
sídlom P. Mudroňa 5,010 01 Žilina, ICO: 36 385 808, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11620/L (ďalej aj ako len "úpadca"), vedenom pred Okresným súdom Žilina, pod spis. zn.:
2R/1/2012:

Zvolávateľ zasadnutia:
Tatra banka, a,s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930
predseda veriteľského výboru
Dátum a čas zasadnutia:

22.12.2016, o 10.00 hod.

Miesto zasadnutia:

Hodžovo námestie 3, Bratislava, 4. poschodie
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Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, predseda veriteľského
výboru, zast. Kristínou Vargovou, MBA, na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 16.10.2014
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Prerokovanie Žiadosti správcu o uloženie odporúčania ako postupovať
Hlasovanie o uznesení č. 1
Záver

1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ - Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp.
„Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Ostatní členovia veriteľského výboru sa zasadnutia veriteľského
výboru osobne nezúčastnili, člen veriteľského výboru - SR - Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica - Daňový úrad
Žilina, v zast.: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 hlasoval písomne za uznesenie č. 1 o ktorom sa bude
hlasovať. Písomné hlasovanie bolo Tatra banke, a.s. ako predsedovi veriteľského výboru doručené pred
zasadnutím veriteľského výboru. Keďže hlasovanie veriteľského výboru ako príslušného orgánu podľa § 82 ods, 2
písm. a) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov je možno v súlade s § 38
ods. 3 vykonať aj zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru, veriteľský výbor bol
uznášaniaschopný,
2. Prerokovanie Žiadosti správcu o uloženie odporúčania ako postupovať
Predseda veriteľského výboru prerokoval žiadosť správcu o uloženie odporúčania ako postupovať.
3. Hlasovanie o uznesení č. 1
Predseda VV pristúpil k hlasovaniu o prijatí uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor spoločnosti ELTOS, s.r.o., so sídlom P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808 (ďalej len
„úpadca") týmto udeľuje správcovi úpadcu odporúčanie uzatvoriť v súdnom konaní vedenom na obec Kysucký
Lieskovec pod spis. zn. 11Cb 1/2014-231 so žalovaným súdny zmier na základe ktorého bude žalovaný povinný
zaplatiť žalobcovi iba žalovanú istinu vo výške 131.708,71 EUR (bez príslušenstva a trov konania) a to v dvoch
častiach, prvú časť vo výške 78.708,71 EUR žalovaný uhradí žalobcovi do 15 dni od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia súdu o schválení súdneho zmieru a druhú časť vo výške 53.000,- EUR zaplatí žalovaný žalobcovi v
splátkach do 31.12.2017, pričom pri nezaplatení čo i len jednej splátky riadne a včas na dohodnutý účet, sa celý dlh
stáva splatným." (ďalej len „Uznesenie č. 1")
Hlasovanie:
Za:

Tatra banka, a.s.; SR - Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica - Daňový úrad Žilina;

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor schválil Uznesenie č. 1.
4. Záver
Zvolávateľ ukončil zasadnutie o 10,20 hod.
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Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 22.12.2016

....................................................
predseda veriteľského výboru
Tatra banka, a.s.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K000556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ľubica Gregušková, správca podstaty úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice IČO:
36 575 127 oznamuje, že dňa 03.01.2017 t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie
správcu veriteľom: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
215 759 doručená prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu
jednu nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 754,00 EUR.
Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 05.01.2017.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K000557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
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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V konkurznej veci INSSTAV s.r.o., Mierova 1, Hlohovec , IČO 44 454 040, č. k. 25K/18/2016, správca úpadcu v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/18/2016, že
dňa 05.01.2017, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mynské Nivy 61/A, Bratislava , IČO 31 355 161
Táto pohľadávka v celkovej výške 13 777,32 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 05.01.2017
V Bratislave, dňa 05.01.2017
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár
Správca S 1704

K000558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca úpadcu Mgr. Ľubomíra
Smatanová, rod. Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911
01 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosti o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo
telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K000559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 v konkurznom konaní
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
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

57

Obchodný vestník 7/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“) Mgr.
Ľubomíra Smatanová, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, Slovenská republika. Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40K/52/2016 zo dňa 21.12.2016 bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 40K/52/2016 dated on 21th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor
– Mgr. Ľubomíra Smatanová, address Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, Slovak republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.12.2016. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 29th of December 2016. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the
court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the
request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou ( § 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an apliccation (§ 28 sec. 1 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Martina Poláčková, správca, Smetanova 1655/7, 911 01
Trenčín pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
Slovenská republika (§ 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).
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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Martina Poláčková, truste of the
bankrupt, address at: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together as published in the Commercial
Report (Bulletin) after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will
lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
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 podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Vzor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke: www.justice.gov.sk.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk.
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).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to
decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197
sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the
judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learned about the reason of
exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration;
in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
JUDr. Martina Poláčková, správca
JUDr. Martina Poláčková, truste of the bankrupt

K000560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J&H FIRM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 690 810
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., správca úpadcu: J&H FIRM s. r. o., so sídlom Kruhová 1004/51,
059 71 Ľubica, IČO: 47 690 810, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2017 o 13:00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Okružná 18, 058 01 Poprad.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze.
Informácia o stave konania.
Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
Voľba veriteľského výboru.
Záver.

Prezencia veriteľov začne o 12:45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. správca

K000561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna
hodnota a mena

Druh

Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 12/2016.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

246,30

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca

K000562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán

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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Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota Adresa miesta, kde sa Podiel
a mena
vec nachádza
úpadcu
19,75
Správcovský účet
1/1

Druh

Zrážka zo odmeny úpadcu za mesiace 11/2016
Poukázanie zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu
168,25

Účet správcu

1/1

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu
19,75
168,25

JUDr. Jozef Majorán, správca

K000563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
42,46
Správcovský účet
1/1
mesiace 11/2016

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
42,46

JUDr. Jozef Majorán, správca

K000564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Názov : Vklad hotovosti úpadcom na krytie nákladov - bankových poplatkov a poštovného
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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Typ : Iná majetková hodnota
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 20,00 €
Zaradenie do podstaty Všeobecná podstata
Register : Správcovský účet

K000565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

26

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,47 €
obdobie 10/2016

27

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,47 €
obdobie 11/2016

28

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,47 €
obdobie 12/2016

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

K000566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Eva, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správca úpadcu Mgr. Eva Solčianska, nar.: 22.12.1989,
bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa s Autoleasing, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 46 806 491, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 210/2016 zo dňa 02.11.2016 (K024918).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobné motorové vozidlo zn. BMW 120 d, nafta, 120 kw, VIN: WBAUG510X0PV35205, rok výroby 2006, EČV:
LV055EN, najazdených 235 690 km.
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické alebo právne vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov. Motorové vozidlo má platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu. Úspešný záujemca je povinný v
lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta
jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ - PONUKOVÉ KONANIE – BMW - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk
je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR,
pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú
správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi
pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 1878 7710, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške - 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri
zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné
meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka BMW“. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úrade overenú fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote 10 dní od oznámenia správcu o tejto skutočnosti spolu
s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy túto so správcom neuzavrie alebo najneskôr do momentu uzatvorenia
kúpnej zmluvy nedoplatí zábezpeku (preddavok) na celú kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky do uplynutia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou
zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@kozar.sk,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
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7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná
kúpna cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom
bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení
alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu a správca súčasne uzatvorí kúpnu zmluvu
s víťazom ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K000567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Duraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 71/2016 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 71/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

BYT

Číslo Popis bytu

1

Podiel na
spoločných
častiach, na
spoločných
Číslo Číslo
Katastrálne Číslo listu Súpisné Číslo
zariadeniach, na
bytu poschodia
územie
vlastníctva číslo
parcely
príslušenstve, na
pozemku a na
priľahlom
pozemku

byt
nachádzajúci
18
sa v bytovom
dome

7.p.

Podiel priestoru
na spoločných
častiach a
spoločných
Brezno
zariadeniach
domu:
6258/726201

4680

1108

Parcela č.
3270/2,
Parcela
reg. C č.
3271,
Parcela
reg. C č.
3272,
Parcela
reg. C č.

Spoluvlastnícky
podiel

Deň
zapísania
majetku
do súpisu

1/1 - majetok
patriaci do BSM
úpadcu - manželka
úpadcu: Adriana
Durajová r.
4.1.2017
Bartoňová, Viestova
6623/26, Banská
Bystrica, PSČ 974
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Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

LV č. 4680,
k. ú. Brezno,
Kúpna
zmluva V
1395/05 zo
dňa
24.4.2006 -
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reg. C č.
3273,
Parcela
reg. C č.
3274

6258/726201

Deň vydania: 11.01.2017
24.4.2006 čz 756/06

Bystrica, PSČ 974
01, SR

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie právo

Deň
Dôvod
Podrobný opis a výška
vylúčenia vylúčenia
Podrobný opis zabezpečovacieho zabezpečenej pohľadávky
majetku zo majetku zo
práva
zabezpečenčj týmto
súpisu
súpisu
zabezpečovacím právom

-

-

Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti reg. č.
061273/ZA1/2 zo dňa
05.06.2008, ktorej vklad bol
príslušnou správou katastra
povolený pod V 1353/2008 zo
dňa 10.07.2008 - zabezpečujúca
pohľadávku č. 4/Č-1 zabezpečovacie právo v 1.
poradí

Pohľadávka
Československá obchodná
banka, a.s., Michalská 18,
Bratislava 815 63, IČO: 36
854 140, uplatnená
prihláškou pod por. č.
4/Č-1, vo výške
zabezpečenej sumy
239.234,98 €.

Odkaz na
príslušný
zápis v
zozname
pohľadávok

zapísaná v
Zozname
pohľadávok
pod č. 1

Hodnota
zapisovaného
Označenie
majetku určená
zabezpečeného veriteľa
vlastným
zabezpečenej
odhadom
pohľadávky
správcu

zabezpečená
pohľadávka zapísaná v
Zozname pohľadávok
pod č. 1 30 000,00 €
Československá
obchodná banka, a.s.,
Michalská 18, Bratislava
815 63, IČO: 36 854 140

STAVBA

Číslo

1

Popis
stavby

Štát, obec, ulica,
orientačné číslo
vchodu

Slovenská
Rodinný
republika,
dom
Sebedín-Bečov,

Katastrálne Číslo listu Súpisné
Číslo parcely
územie
vlastníctva číslo

Bečov

175

47

Spoluvlastnícky podiel

Parcela reg. C č.
185/13,
Parcela reg. C č.
185/14

Deň
zapísania
majetku do
súpisu

1/1 - majetok patriaci do
BSM úpadcu - manželka
úpadcu: Adriana
Durajová r. Bartoňová, 4.1.2017
Viestova 6623/26,
Banská Bystrica, PSČ
974 01, SR

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

LV č. 175, k. ú.:
Bečov, Kúpna
zmluva č.V
3670/2008 z
1.7.2008 - čz
12/2008

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie
právo

Zabezpečovacie právo

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia
Podrobný opis
majetku zo majetku zo
zabezpečovacieho práva s
súpisu
súpisu
uvedením ich poradia

Hodnota
zapisovaného
Podrobný opis a výška
Odkaz na
Označenie
majetku určená
zabezpečenej pohľadávky príslušný zápis v zabezpečeného veriteľa
odhadom
zabezpečenej týmto
zozname
zabezpečenej
správcu
zabezpečovacím právom pohľadávok
pohľadávky
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Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti reg. č.
061273/ZA1/1 zo dňa
05.06.2008, ktorej vklad bol
príslušnou správou katastra
povolený pod V 3669/2008 zo
dňa 25.06.2008 zabezpečujúca pohľadávku č.
4/Č-1 - zabezpečovacie právo v
1. poradí

-

Deň vydania: 11.01.2017

Pohľadávka
zabezpečená
Československá obchodná
pohľadávka zapísaná v
banka, a.s., Michalská 18,
zapísaná v
Zozname pohľadávok
Bratislava 815 63, IČO: 36
Zozname
pod č. 1 854 140, uplatnená
223 740,00 €
pohľadávok pod č. Československá
prihláškou pod por. č.
1
obchodná banka, a.s.,
4/Č-1, vo výške
Michalská 18, Bratislava
zabezpečenej sumy
815 63, IČO: 36 854 140
239.234,98 €.

POZEMKY
Výmera
pozemku v Štát, obec
m²

Katastrálne Číslo listu
územie
vlastníctva

Číslo
Spoluvlastnícky podiel
parcely

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/8

4.1.2017

a 33

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/9

4.1.2017

Zastavané
plochy
nádvoria

a 15

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/10

4.1.2017

Zastavané
plochy a
nádvoria

30

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/11

5

Zastavané
plochy a
nádvoria

50

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/12

4.1.2017

6

Zastavané
plochy a
nádvoria

146

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/13

4.1.2017

7

Zastavané
plochy a
nádvoria

74

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/14

4.1.2017

8

Zastavané
plochy a
nádvoria

50

Slovenská
republika,
Sebedín-Bečov

Bečov

175

185/15

4.1.2017

Číslo

Druh
pozemku

1

Trvalé trávne
1665
porasty

2

Zastavané
plochy
nádvoria

3

4

4.1.2017
1/1 - majetok patriaci do BSM úpadcu manželka úpadcu: Adriana Durajová r.
Bartoňová, Viestova 6623/26, Banská
Bystrica, PSČ 974 01, SR

pokračovanie tabuľky
Zabezpečovacie právo

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Deň
vylúčenia
majetku
zo súpisu

Dôvod
vylúčenia Podrobný opis
majetku zabezpečovacieho práva s
zo súpisu uvedením ich poradia

Podrobný opis a výška
zabezpečenej
pohľadávky
zabezpečenej týmto
zabezpečovacím

Odkaz na
príslušný
zápis v
zozname
pohľadávok

Označenie
zabezpečeného
veriteľa zabezpečenej
pohľadávky

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
odhadom
správcu
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zabezpečovacím
právom

pohľadávok

Deň vydania: 11.01.2017
pohľadávky

správcu

-

-

33 300,00 €

-

-

660,00 €

-

-

300,00 €

-

-

LV č. 175, k.
ú.: Bečov,
Kúpna
zmluva č.V
3670/2008 z
1.7.2008 - čz
12/2008

-

Zmluva o zriadení záložného Pohľadávka
práva k nehnuteľnosti reg. č. Československá
061273/ZA1/1 zo dňa
obchodná banka, a.s.,
05.06.2008, ktorej vklad bol Michalská 18, Bratislava zapísaná v
príslušnou správou katastra 815 63, IČO: 36 854
Zozname
povolený pod V 3669/2008 140, uplatnená
pohľadávok
zo dňa 25.06.2008 prihláškou pod por. č. pod č. 1
zabezpečujúca pohľadávku 4/Č-1, vo výške
č. 4/Č-1 - zabezpečovacie zabezpečenej sumy
právo v 1. poradí
239.234,98 €.

zabezpečená
pohľadávka zapísaná
v Zozname
pohľadávok pod č. 1 Československá
obchodná banka, a.s.,
Michalská 18,
Bratislava 815 63,
IČO: 36 854 140

600,00 €

1 000,00 €

-

-

2 920,00 €

-

-

1 480,00 €

-

-

1 000,00 €

K000568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38k/51/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z Á P I S N I C A , č.k. 38K/51/2016, z prvej schôdze veriteľov úpadcu Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, Hrachovište
258, 916 16 Krajné, konanej dňa 05. 01. 2017, o 10,00 hod v kancelárií správcu Komenského 673/49, 020 01
Púchov
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba jedného zástupcu veriteľov
Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZoKR o výmene správcu
Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Prítomní veritelia – viď príloha prezenčná listina - veritelia prihlásených zistených pohľadávok:
·

·

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava, v zastúpení Mgr.
Martina Labancová, zamestnanec Banky, na základe Poverenia č. 106/2016/SR zo dňa 21.10.2016. Veriteľ
zistenej zabezpečenej pohľadávky s počtom hlasov prítomného zabezpečeného veriteľa: 61 619 Hlasov,
pre účely hlasovania o jednom zástupcovi veriteľov počet hlasov: 0
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, SR,
v zastúpení Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., krajská pobočka Trenčín, Partizánska 2315, 911 01
Trenčín, v zastúpení JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia zo dňa 24.05.2016. Veriteľ zistenej
nezabezpečenej pohľadávky s počtom hlasov prítomného nezabezpečeného veriteľa: 7 775 Hlasov.
1. Správca otvoril prvú schôdzu veriteľov úpadcu Peter Hlísta v konkurze a privítal prítomných
veriteľov. Konštatoval, že schôdza veriteľov je uznašaniaschopná, vzhľadom na to, že je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená. Na schôdzi sú prítomní dvaja
veritelia, ktorých pohľadávky sú v čase konania schôdze zistené. Celkový počet hlasov prítomných
veriteľov je 69 394 hlasov, z toho je 61 619 hlasov prítomných zabezpečených veriteľov.
2. Správca prítomných veriteľov oboznámil s ich právami v súlade s ustanovením § 35 zákona č.
7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení. Správca predniesol prítomným
veriteľom správu o činnosti správcu do konania I. schôdze veriteľov. Postupne ich oboznámil
s vykonanými úkonmi: zverejnenie výzvy na prihlasovanie pohľadávok v súlade s Nariadením Rady
(ES), zverejnením Oznamu o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu, zverejnenie čísla účtu pre
účely zloženia kaucie, vyhotovenie konečného zoznamu zistených pohľadávok, zverejnenie Oznamu
o konaní schôdze veriteľov, vyhotovenie súpisu majetku oddelenej podstaty a vyhotovenie súpisu
všeobecnej podstaty a následne zverejnenie súpisov v Obchodnom vestníku. Správca informoval
prítomných veriteľov o tom, že úpadca sa ustanovil dňa 13.12.2016 do kancelárie správcu a poskytol
základné informácie.
Prítomní veritelia zobrali správu na vedomie.
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov. Správca prítomných veriteľov oboznámil s ich právami
v súlade s ustanovením § 107, zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií v platnom
znení. Správca navrhol za zástupcu veriteľov Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a.s., veriteľa
s najväčším počtom hlasov prítomného nezabezpečeného veriteľa. O zástupcovi veriteľov dal hlasovať:
Hlasovanie: Za: 69 394 hlasov, čo predstavuje 100 %, Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov.
UZNESENIE č. 1: Schôdza veriteľov zvolila jedného zástupcu veriteľov a to Všeobecnú zdravotnú
poisťovňu a.s. Zástupca bol zvolený počtom hlasov: 69 394 hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov
prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať.
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR. Správca oboznámil prítomných veriteľov, že do
pôsobnosti prvej schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa
rozhoduje vždy na prvej schôdzi veriteľov. Správca vyzval prítomných veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať, aby navrhli do funkcie nového správcu jednu osobu zo „zoznamu správcov“.
Správca postupne jednotlivo vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať na
predkladanie návrhu na správcu. Veriteľ Československá obchodná banka a.s. navrhla za nového
správcu p. Mgr. Marek Piršel, značka správcu: S 1670, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. O návrhu
nového správcu sa hlasovalo takto: Hlasovanie: Za: 61 619 hlasov veriteľa Československá obchodná
banka, a.s .,čo predstavuje 87,38 %, Proti: 0 hlasov, Zdržal sa hlasovania:7 775 hlasov veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., čo predstavuje 12,62 % hlasov prítomných veriteľov.
UZNESENIE č. 2
Schôdza veriteľov úpadcu Peter Hlísta, schválila nového správcu a to Mgr. Marek Piršel, značka
správcu S1670. Nový správca bol zvolený s počtom hlasov 61 619, čo predstavuje 87,38 %
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.01.2017

správcu S1670. Nový správca bol zvolený s počtom hlasov 61 619, čo predstavuje 87,38 %
z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať.
5. Záver. Správca vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať, aby
uplatnili do zápisnice svoje pripomienky, návrhy, námietky. Oboznámil veriteľov o tom, že každý veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov
domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice
odôvodnená námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom, uznesenie možno napadnúť len
dôvodmi uvedenými v námietke. Nikto z prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku. Správca poďakoval prítomným za účasť
a schôdzu veriteľov ukončil. Správca ukončil prvú schôdzu veriteľov o 10,16 hod. V Púchove, 05. 01.
2017. Zapísal: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
Prílohy: prezenčná listina, iné (poverenia)

K000569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 724 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: EXCENTRUM Prešov, s.
r. o. v likvidácii, IČO: 31 724 744, so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov (ďalej ako len „dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2K/46/2016, zo dňa 02.01.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej
kancelárie Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no. 2K/46/2016, dated on 02th January 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: EXCENTRUM Prešov, IČO: 31 724 744, abiding residence at: Budovateľská no. 34, 080 01
Prešov, Slovak Republic and as a debtor´s bankruptcy administrator was appointed JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
registered seat at Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovak Republic.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, sp.
zn. 2K/46/2016.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in two originals to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Jozef Beňo, PhD., Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, Slovak Republic. Creditor shall lodge
their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovak Republic, to the proc. no. 2K/46/2016.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of
claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims. Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

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

72

Obchodný vestník 7/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy administrator

K000570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 724 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,značka správcu: S 1209, konkurzný správca dlžníka:
EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii, IČO: 31 724 744, so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v správcovskej kancelárii konkurzného správcu:
· na adrese: Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
· v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 0905 412 240

V Poprade, dňa 05.01.2017
JUDr. Jozef Beňo, PhD., konkurzný správca dlžníka

K000571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 724 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu: EXCENTRUM Prešov, s. r. o. v likvidácií, IČO: 31 724 744, so sídlom
Budovateľská 34, 080 01 Prešov, oznamuje v súlade s § 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
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číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK34 1100 0000 0026 2003 2651 vedený v Tatra banka, a. s.

Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia.

V Poprade, dňa 05.01.2017

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K000572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na bankový účet
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK82 0200 0000 0037 6858 7957.

K000573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Martiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40k/49/2016 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU -
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Mário Martiš, nar. 18.02.1979, trvale bytom Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Číslo konania:
Číslo konania správcu:

40K/49/2016
40K/49/2016 S 1265

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá správca súpis majetku úpadcu Mário Martiš, narodený 18.02.1979, trvale bytom
Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom:

A. Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno h)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp.
číslo

Druh majetku

1

Peňažné hotovosť uložená v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

Register

Hodnota majetku za ktorú je možné
majetok predať

Č. účtu SK30 1111 0000
14,12,- EUR
0013 9325 8006

K000574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Martiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40k/49/2016 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/49/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mário Martiš, nar. 18.02.1979, trvale bytom Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Číslo konania:
Číslo konania správcu:

40K/49/2016
40K/49/2016 S 1265

Oddelená podstata:
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu Mário Martiš, narodený 18.02.1979, trvale bytom Partizánska
215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom:

Oddelená podstata pre zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding,
a.s. (sídlo: Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sa, Vložka č.: 10315/P) –

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva č. 120136775, zo dňa 03.10.2013 –
zriadená za účelom zabezpečenia pohľadávky veriteľa z titulu poskytnutia úveru na základe Zmluvy o úvere č.
13333 00000 4230 zo dňa 03.10.2013.

Opis súpisovej zložky majetku: Osobné motorové vozidlo BMW 118D 187/-/, VIN: WBAUGPU

Spoluvlastnícky podiel: 1

Súpisová hodnota majetku: 6000,- Eur

Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: majetok úpadcu zistený na základe poskytnutia
súčinnosti od Okresného dopravného inšpektorátu

K000575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Betel, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 920
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2013 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ PODNIKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44
915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca úpadcu: Betel, s.r.o., so sídlom Platanová 5, 040 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca úpadcu: Betel, s.r.o., so sídlom Platanová 5, 040 01
Košice, IČO: 36 212 920 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku úpadcu.
I. Predmet predaja:
Podnik úpadcu, ku ktorému patria veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace úpadcovi, ktoré slúžia na
prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.
II. Súťažné podmienky:
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke. Za
najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania; správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti
všetky predložené ponuky.
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku otvárania obálok, ktoré boli riadne doručené informuje príslušný
orgán za účelom ich vyhodnotenia.
Zábezpeka na kúpnu cenu: 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť najneskôr v lehote na
podávanie ponúk pripísaná na účet správcu IBAN: SK65 0900 0000 0051 1245 6486 vedený v SLSP, a.s.,
s poznámkou "26K/17/2013 – ponukové konanie zábezpeka". Ak záujemca zábezpeku riadne nezloží, na jeho
ponuku správca nebude prihliadať. Zábezpeka úspešného záujemcu bude započítaná na úhradu kúpnej ceny.
Zábezpeky na kúpnu cenu zložené neúspešnými záujemcami budú týmto záujemcom vrátené v lehote 10
pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania správcom.
Uzavretie zmluvy: Správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o predaji podniku úpadcu s lehotou na
uzavretie zmluvy 10 pracovných dní od doručenia výzvy a súčasne ho vyzve na doplatok neuhradeného zvyšku
kúpnej ceny. Úspešný záujemca je povinný vykonať úhradu kúpnej ceny najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu
zmluvy o predaji podniku. Správca môže určiť víťaznú ponuku a vyzvať úspešného záujemcu na uzatvorenie zmluvy
o predaji podniku iba po predchádzajúcom súhlase udelenom príslušným orgánom. Za týmto účelom správca
v súlade s podmienkami speňažovania upravenými v záväznom pokyne uloženom správcovi príslušným orgánom,
informuje príslušný orgán o výsledku vyhodnotenia riadne doručených ponúk. Ak príslušný orgán neudelí správcovi
písomný súhlas s víťaznou ponukou, správca je povinný odmietnuť všetky doručené ponuky.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ 26K/17/2013 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: SKP,
k.s., Hlavná 50, 080 01 Prešov.
Obsahové náležitosti predloženej ponuky:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie, že predmetom kúpy je podnik úpadcu.
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku.
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase doručenia
ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu, resp. úradne
overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne overená
fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zábezpeky.
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6. Označenie bankového účtu (IBAN) na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zábezpeku.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, správca
nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Správca nebude prihliadať na ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky vyššie uvedené obsahové náležitosti.
Obhliadka podniku úpadcu je možná podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.
Kontakt: office@skpks.sk

K000576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vavreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 29, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2k/9/2013 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Viera Vavreková, nar. 21.06.1966, bytom Lodno 29, 023 34 Lodno (ďalej len
„Úpadca“) sa v súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa o nové
súpisové zložky majetku:
34/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 9/2016 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 5.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 Eur
35/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 5.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 Eur
36/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 5.1.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 Eur

V Martine, dňa 5.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K000577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Andrea Chovancová, nar. 26.01.1976, Horná Štubňa č. 342, 038 46 Horná
Štubňa (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 nové súpisové zložky majetku:

38/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 8/2016 vo výške 60,37 Eur
deň zaradenia do súpisu: 30.12.2016
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 60,37 Eur

39/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 9/2016 vo výške 78,28 Eur
deň zaradenia do súpisu: 30.12.2016
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 78,28 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 164,92 Eur
deň zaradenia do súpisu: 30.12.2016
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 164,92 Eur

V Martine, dňa 30.12.2016
JUDr. Marína Gallová, správca

K000578
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 verejnom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Peter Antolov, narodený 25.04.1990, bytom Stredné Plachtince
232, 991 24 Stredné Plachtince, týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, IČO: 35 923 130.
I. Predmet ponukového konania :
6./ Hnuteľné veci (§ 38 d. vykonávacej vyhlášky)

por.
Popis hnuteľnej veci
č.

výrobné / inventárne stav
číslo
opotrebovanosti

rok výroby /
nadobudnutia

rok súpisová
hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda VIN:
Fabia Combi 6Y SEAZQX01FM5 (1.2 12V Elegance) TMBJY16Y954217854

neznámy

Deň vydania: 11.01.2017

2004

1 200,00 €

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.
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 výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 05.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K000579
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 05.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K000580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac december 2016 vo výške 484,11 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 484,11 Eur..
Dňa 05.01.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K000581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
hodnota
majetku v EUR

4.

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom
podliehajú exekúcii

1/1

majetok
5.1.2017 podliehajúci 69,15
konkurzu

5.

iná majetková
hodnota

zostatok na účte SK76 0900 0000 0050 6222 6681 - Šikovné
investičné sporenie

1/1

majetok
5.1.2017 podliehajúci 70,57
konkurzu

V Trenčíne 5.1.2017

K000582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gyerák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 232, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Piešťany 5. 1. 2017
V konkurznom konaní vedenom vo veci dlžníka: Ladislav Gyerák, nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad, predkladáme
Okresnému súdu Trnava, vykonávajúcemu pôsobnosť zástupcu veriteľov, návrh konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty a žiadame ho o jeho schválenie.
I. Všeobecná časť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16. 9. 2014, sp. zn. 25K/17/2014 - 43, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ladislav Gyerák, nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad 232. Súd zároveň ustanovil do funkcie správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené dňa
23. 9. 2014 v Obchodnom vestníku SR č. 181/2014, č. zverejnenia K018351 s účinkami od dňa 24. 9. 2014.
Dňa 26. 11. 2014 sme v Obchodnom vestníku č. 226/2014 pod č. K022940 zverejnili súpis majetku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa, mesto Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská
Streda, čísla pohľadávok v zozname pohľadávok 10 a 11:
č. zl. štát obec
1

k.ú.

LV

parc. č. regis. druh pozemku

SR Dunajská Streda Dunajská Streda 3862 1215/5 C

zastavané plochy a nádvoria

č. zl. štát obec

k.ú.

LV

2

Dunajská Streda

3862 Školská 2473

SR Dunajská Streda

ulica

výmera v m2 podiel

súp. č. popis stavby
garáž

21

súpisová hodnota

1/1 v BSM 300,- €

na parc. č.

podiel

súpisová hodnota

1215/5

1/1 v BSM

1 300,- €

Zároveň bol pod č. zverejnenia K022942 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty v podobe:
č.
opis súpisovej zložky majetku
zl.

súpisová
hodnota

podiel

3

peňažná pohľadávka vo výške 437,29 €, dlžník: Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava, právny dôvod:
1/1
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

4

nákladný príves SPORT JACHT PR, EČV: DS 530YF

1/1
BSM

437,29 €
v

40,00 €

Postupne sme súpis majetku všeobecnej podstaty dopĺňali o ďalšie súpisové zložky majetku, a to o zrážky z príjmov
úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou:
a. dňa 31. 3. 2015 za obdobie 12/2014 – 02/2015 (zl. č. 5), čo bolo zverejnené dňa 7. 4. 2015 v Obchodnom
vestníku č. 65/2015 pod č. K007382,
b. dňa 14. 4. 2015 za obdobie 03/2015 (zl. č. 6), čo bolo zverejnené dňa 17. 4. 2015 v Obchodnom vestníku č.
73/2015 pod č. K008393,
c. dňa 5. 5. 2015 za obdobie 04/2015 (zl. č. 7), čo bolo zverejnené dňa 11. 5. 2015 v Obchodnom vestníku č.
87/2015 pod č. K010259,
d. dňa 3. 6. 2015 za obdobie 05/2015 (zl. č. 8), čo bolo zverejnené dňa 8. 6. 2015 v Obchodnom vestníku č.
1077/2015 pod č. K012742,
e. dňa 11. 8. 2015 za obdobie 06 - 07/2015 (zl. č. 9 a 10), čo bolo zverejnené dňa 14. 8. 2015 v Obchodnom
vestníku č. 156/2015 pod č. K018101,
f. dňa 24. 9. 2015 za obdobie 08/2015 (zl. č. 11), čo bolo zverejnené dňa 29. 9. 2015 v Obchodnom vestníku
č. 186/2015 pod č. K021165,
g. dňa 27. 11. 2015 za obdobie 09 . 10/2015 (zl. č. 12 a 13), čo bolo zverejnené dňa 2. 12. 2015 v Obchodnom
vestníku č. 231/2015 pod č. K026046,
h. dňa 23. 12. 2015 za obdobie 11/2015 (zl. č. 14), čo bolo zverejnené dňa 30. 12. 2015 v Obchodnom
vestníku č. 249/2015 pod č. K028087,
i. dňa 5. 2. 2016 za obdobie 12/2015 – 01/2016 (zl. č. 15 a 16), čo bolo zverejnené dňa 10. 2. 2016
v Obchodnom vestníku č. 27/2016 pod č. K002831,
j. dňa 4. 5. 2016 za obdobie 02 - 04/2016 (zl. č. 17 - 19), čo bolo zverejnené dňa 9. 5. 2016 v Obchodnom
vestníku č. 88/2016 pod č. K010638,
k. dňa 10. 10. 2016 za obdobie 05 - 09/2016 (zl. č. 20 - 24) a doplatok za obdobie 1. 1. 2016 – 3. 10. 2016 (zl.
č. 25), čo bolo zverejnené dňa 13. 10. 2016 v Obchodnom vestníku č. 1972016 pod č. K023478 a
l. dňa 5. 1. 2017 za obdobie 10 - 12/2016 (zl. č. 26 - 28), čo bude zverejnené dňa 11. 1. 2017.
Ku dnešnému dňu bol dosiahnutý zo zrážok z príjmov úpadcu výnos spolu vo výške 1 421,94 € (zložky č. 5 - 28).
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Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu bola vydaná vo výške 437,29
€ (zložka č. 3).
Dňa 1. 12. 2014 sme popreli zabezpečovacie právo veriteľa, mesto Dunajská Streda, pri zabezpečených
pohľadávkach por. č. 10 a 11. Veriteľ podal dve incidenčné žaloby, o ktorých rozhodoval Krajský súd Trnava. Prvé
súdne konanie bolo právoplatné ukončené dňa 7. 6. 2016 rozsudkom Krajského súdu Trnava zo dňa 13. 5. 2016,
ktorým súd žalobu veriteľa zamietol, sp. zn. 14S/7/2015 - 49. Druhé konanie bolo právoplatné ukončené dňa 2. 6.
2016 uznesením Krajského súdu Trnava zo dňa 15. 3. 2016, ktorým súd konanie zastavil, sp. zn. 20S/3/2015 - 34.
Na základe uvedených skutočností sme dňa 22. 11. 2016 preradili súpisové zložky majetku č. 1 a 2 zo súpisu
majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: mesto Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, Hlavná 50/16, 929
01 Dunajská Streda, čísla pohľadávok 10 a 11, do súpisu majetku všeobecnej podstaty, čo bolo zverejnené dňa 25.
11. 2016 v Obchodnom vestníku č. 226/2016 pod č. K026815.
Súpisové zložky majetku č. 1, 2 a 4 sa pri vyhlásení konkurzu nachádzali v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov Ladislava a Margity Gyerákových.
Okresný súd Dunajská Streda Uznesením zo dňa 15. 6. 2015, 11C/85/2015 – 38, právoplatným dňa 9. 9. 2015,
schválil zmier, ktorým sa vyporiadalo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Margity Gyerákovej, nar. 14. 3. 1956,
930 14 Mad č. 232, a Ladislava Gyeráka, nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad č. 232 tak, že do výlučného vlastníctva
Ladislava Gyeráka, súd prikázal súpisové zložky majetku č. 1, 2 a 4 a správcu úpadcu Ladislava Gyeráka, B.F.B.
správcovská, v.o.s., zaviazal do 60. dní od ich speňaženia vydať správcovi úpadcu Margita Gyeráková, spoločnosti
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Kollárova 34, 917 01 Trnava, IČO: 36 669 415,
polovicu výťažku z ich speňaženia po odpočítaní nákladov speňaženia a správy.
Okresný súd Trnava uzneseniami zo dňa 19. 5. 2016, sp. zn. 25K/17/2014 – 145 a 25K/17/2014 – 148, uložil
správcovi záväzné pokyny na speňaženie súpisových zložiek majetku č. 1, 2 a 4.
Na základe uvedených skutočností sa dňa 7. 7. 2016 konalo prvé kolo dražby súpisových zložiek majetku č. 1 a 2.
Dražby sa zúčastnil jeden účastník, Tibor Skarba, Malotejedská 581, 929 01 Dunajská Streda, ktorý urobil najnižšie
podanie vo výške 4 000,- €.
Náklady správy a speňaženia súpisových zložiek majetku 1 a 2 predstavovali spolu sumu 409,26 €.
Dňa 7. 6. 2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 109/2016 pod č. K013253 vyhlásené I. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku úpadcu, nákladného prívesu SPORT JACHT PR, EČV: DS 530YF (súpisovej zložky č. 4),
v rámci ktorého bol príves speňažený za sumu za sumu 80,- € záujemcovi Csaba Hegyi, Čenkesfa 332, 929 01
Povoda.
Náklady správy a speňaženia súpisovej zložky č. 4 predstavovali spolu sumu 5,07 €.
Spolu výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku č. 1, 2 a 4 dosiahol sumu 4 080,- € a náklady speňaženia
a správy dosiahli sumu spolu vo výške 414,33 €.
Polovica výťažku zo speňaženia zložiek 1, 2 a 4 po odpočítaní nákladov speňaženia a správy podľa uznesenia
Okresného súdu Dunajská Streda, č. k. 11C/85/2015 – 38, bola vydaná správcovi úpadcu Margita Gyeráková,
spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., dňa 30. 8. 2016 vo výške 1 832,83 €.
Ku dnešnému dňu sme zvolali tri schôdze veriteľov, ktorá však neboli uznášaniaschopné.
Dňa 5. 12. 2016 bol v Obchodnom vestníku č. 232/2016 pod č. K027428 zverejnený náš oznam o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty. Zároveň bol oznámený náš zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Nik v zákonnej lehote nenamietal poradie pohľadávok proti všeobecnej podstate.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 5 939,23 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty 1 až 28:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty 1 až 28:
3 470,28 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 2 468,95 €.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa rozdelí medzi jednotlivých
nezabezpečených veriteľov s uznanými pohľadávkami v poradí E takto :

por. č. pohľad.

1
2 - 20
21
22

veriteľ
Československá obchodná banka, a. s.,
IČO: 36 854 140,
Michalská 18, 815 63 Bratislava
mesto Dunajská Streda,
IČO: 00 305 383,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
IČO: 35 815 256,
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

prihlásená
výška pohľadávok

zistená výška pohľadávok

pomer v % suma na rozvrh

28 715,01 €

25 198,37 €

95,30 %

2 352,80 €

928,11 €

476,61 €

1,80 %

44,50 €

634,57 €

634,57 €

2,40 %

59,25 €

132,77 €

132,77 €

0,50 %

12,40 €

30 410,46 €

26 442,32 €

100,00 %

2 468,95 €

V prípade, ak správca po vyhotovení tohto rozvrhu získa v prospech všeobecnej podstaty ďalší výťažok nezaradený
do tohto rozvrhu alebo budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom rozsahu, ako v rozsahu zahrnutom
v tomto rozvrhu, tak takto získané finančné prostriedky správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerne
podľa zistenej výšky ich pohľadávok.
Na základe uvedených skutočností Vám predkladáme ako príslušnému orgánu na schválenie konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24. 8. 1952, 930 14 Mad, sp.
zn. 25K/17/2014.
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR Vám určujeme lehotu 30. dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Ladislav Gyerák, bude
zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 11. 1. 2017.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Congress Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436
585 v zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská republika Daňový
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská republika Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská republika Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods.4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca

K000584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
3/Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,25 €

JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca

K000585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
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2K/25/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate
JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca úpadcu Congress Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina,
IČO: 36 436 58, týmto v súlade s ust. § 96 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamujem všetkým veriteľom v konkurznom konaní zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor resp. zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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 odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR. Nahliadnutie do zoznamu si vopred dohodnite tel. na tel :0903 514 854.
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 v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K000586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Faktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 335/42, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38k/50/2016 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38k/50/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU –
Ladislav Faktor, M. Kukučína č. 335, Dolné Kočkovce, Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/50/2016
38K/50/2016 S1265

Oddelená podstata V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu Ladislav Faktor, M. Kukučína č. 335, Dolné Kočkovce,
Slovenská republika:
Oddelená podstata pre zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, sídlo K dolnej
stanici 22, Trenčín –
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1
Opis zabezpečovacieho práva:
1, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300501/5/2925113/2012/Har zo dňa 11.10.2012 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
2, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300501/5/2923348/2012/Har zo dňa 11.10.2012 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
3, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300502/5/2821580/2013/Har zo dňa 17.06.2013 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
4, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300502/5/4342879/2014/Har zo dňa 23.09.2014 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
5, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300502/5/4343886/2014/Har zo dňa 23.09.2014 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
6, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300501/5/2923348/2012/Har zo dňa 23.09.2014 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
7, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300502/5/104523/2015/Har zo dňa 15.01.2015 o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam,
8, Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. v103389903/2016 zo dňa 22.06.2016 o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam.
A. Pozemok podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

Súp.
Označenie pozemku
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Miesto kde sa pozemok nacháda

Zastavané plochy a nádvoria, parc. č.: 1349, Slovenská republika, Okres
výmera 261m2, číslo LV 1302
Katastrálne územie Beluša
Záhrada, parc. č.: 1350, výmera 648m2, číslo LV Slovenská republika, Okres
1302
Katastrálne územie Beluša
Zastavaná plocha, parc.č.: 1351, výmera 498m2, Slovenská republika, Okres
číslo LV 1302
Katastrálne územie Beluša
Zastavaná plocha, parc.č.: 1352, výmera 350m2, Slovenská republika, Okres
číslo LV 1302
Katastrálne územie Beluša
Záhrada, parc.č.: 1353, výmera 441m2, číslo LV Slovenská republika, Okres
1302
Katastrálne územie Beluša

Púchov, Obec Beluša,
Púchov, Obec Beluša,
Púchov, Obec Beluša,
Púchov, Obec Beluša,
Púchov, Obec Beluša,

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota

1/1

2088,00,-€

1/1

5184,00,-€

1/1

3984,00,-€

1/1

2800,00,-€

1/1

3528,00,-€

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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A. Stavba podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno b) vyhlášky č. 665/2005
Z. z.

Súp.
Číslo
1.
2.

Označenie stavby

Miesto kde sa stavba nachádza

Spoluvlastnícky
podiel

Rodinný dom, číslo LV 1302, Slovenská republika, Okres Púchov, Obec Beluša, ul. Kapitána
1/1
parc. č.1351
nálepku, 575, Katastrálne územie Beluša
Rodinný dom, číslo LV 1302, Slovenská republika, Okres Púchov, Obec Beluša, ul. Kapitána
1/1
parc. č.1352
nálepku, 575, Katastrálne územie Beluša

Hodnota
1500,00,-€
1500,00€

Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: Zoznam majetku predložený úpadcom
S pozdravom,

__________________
Martin Berec - správca

K000587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Faktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 335/42, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40k/49/2016 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
40k/49/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU –
Ladislav Faktor, M. Kukučína č. 335, Dolné Kočkovce, Slovenská republika

Číslo konania okresného súdu:
Číslo konania správcu:

38K/50/2016
38K/50/2016 S1265

Všeobecná podstata V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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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vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu Ladislav Faktor, M. Kukučína č. 335, Dolné Kočkovce,
Slovenská republika:
A. Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení §
38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp.
číslo
1.
2.
3.

Rok výroby a miesto kde sa Spoluvlastnícky
nachádza
podiel
Náves nákladný – VIN: WKESDP27011154452, evidenčné č.: 2004; M. Kukučína č. 335, Dolné
1/1
PU199YB
Kočkovce
Motorové vozidlo Škoda 105 S, evidenčné č.: PU253AB
1983
1/1
Motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBCS61Z782041670, 2007, M. Kukučína č. 335, Dolné
1/1
ev. č.: PU099AU
Kočkovce
Popis

Hodnota
1500,00,-€
100,-€
3000,-€

A. Peňažná pohľadávka podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno f)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp. číslo Právny dôvod

Dlžník

Suma

1.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 264,00,-€

2.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 264,00,-€

3.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 264,00,-€

4.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 158,40,-€

5.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 264,00,-€

6.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 240,00,-€

7.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 1191,55,-€

8.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 228,00,-€

9.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra ETOP – TRADING a.s., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 300 314 128,35,-€

10.

Preprava tovaru / neuhradená faktúra INGDA, s.r.o., Lieskovec 583/9, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO 31 637 019

168,00,-€

A. Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno h)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Súp.
číslo

popis

1.

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FAKTOR Slovakia
Obchodný register Okresného súdu
s.r.o., M. Kukučína 335/42, Dolné Kočkovce 020 01, IČO 47 005
1/1
Trenčín, oddiel Sro, vložka 27865/R
751

register

Spoluvlastnícky
podiel

S pozdravom,

__________________
Martin B

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2015 S 1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislava Horváta, nar.: 30.07.1979, bytom
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.04.2015, č.k.
25K/8/2015 – 21, týmto uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata, doplnenie novej súpisovej položky:

23.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2016

Súpisová hodnota majetku: 6,69 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 06.01.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

V Šali dňa 06.01.2017

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K000589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1/. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 32K/41/2015 zo dňa 18.06.2015 som bol ustanovený za správcu konkurznej
podstaty dlžníka: Juraj Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale bytom: Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové
Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Ďurkovský Euroexpres – Autodoprava, s miestom podnikania S.
H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 795 441 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare),
SKP zapísaný v zozname správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.: S 1487 (ďalej ako len
„správca“). Na základe vyššie uvedeného SKP uskutočnil nasledovné oznámenia (zverejnené v OV) a to: informácia
o tom, kedy a kde možno nahliadať do správcovského spisu 32K/41/2015 S 1487 bola zverejnená v OV č.:
163/2015 pod K018811 dňa 25.08.2015, výzva zahraničným veriteľom bola zverejnená v OV č.: 163/2015 pod
K018814 dňa 25.08.2015, zoznam majetku zaradeného do všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 168/2015 pod
K019324 dňa 02.09.2015, oznámenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov bolo zverejnené v OV č.: 171/2015
pod K019634 dňa 07.09.2015,oznam o čísle účtu, na ktorý možno skladať kauciu bol zverejnený v OV č.: 163/2015
pod K018813 zo dňa 25.08.2015,zverejnenie zápisnice 1.schôdza veriteľov OV č.: 224/2015 pod K025304 zo dňa
23.11.2015,zverejnenie VPK v OV č.: 238/2015 pod K026915 zo dňa: 11.12.2015, zverejnenie VPK v OV č.:
238/2015 pod K026916 zo dňa: 11.12.2015, zverejnenie výsledku VPK v OV č.: 19/2016 pod K001910 zo dňa
29.01.2016,odsúhlasenie odpredaja OV č.: 21/2016 pod K002140 zo dňa 02.02.2016, zverejnenie VPK v OV č.:
21/2016 pod K002155 zo dňa: 02.02.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
(dôchodok úpadcu) zverejnená v OV č.: 47/2016 pod K005186 zo dňa 09.03.2016,zverejnenie VPK v OV č.:
66/2016 pod K007702 zo dňa: 07.04.2016,zverejnenie výsledku VPK v OV č.: 84/2016 pod K010125 zo dňa
03.05.2016,zverejnenie VPK v OV č.: 89/2016 pod K01077 zo dňa: 10.05.2016,zverejnenie výsledku VPK v OV č.:
110/2016 pod K013434 zo dňa 08.06.2016,zverejnenie VPK v OV č.: 110/2016 pod K013442 zo dňa:
08.06.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (dôchodok úpadcu) zverejnená
v OV č.: 110/2016 pod K013444 zo dňa 08.06.2016,oznámenie o doručení prihlášky po lehote v OV č.: 123/2016
pod K015009 zo dňa 27.06.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (dôchodok
úpadcu) zverejnená v OV č.: 133/2016 pod K016190 zo dňa 12.07.2016,zverejnenie výsledku VPK v OV č.:
133/2016 pod K016193 zo dňa 12.07.2016,zverejnenie VPK v OV č.: 133/2016 pod K016197 zo dňa:
12.07.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (dôchodok úpadcu) zverejnená
v OV č.: 150/2016 pod K018046 zo dňa 04.08.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku (dôchodok úpadcu) zverejnená v OV č.: 172/2016 pod K020571 zo dňa 07.09.2016,zverejnenie VPK v OV
č.: 172/2016 pod K020575 zo dňa: 07.09.2016,zverejnenie výsledku VPK v OV č.: 172/2016 pod K020576 zo dňa
07.09.2016,doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (dôchodok úpadcu) zverejnená
v OV č.: 194/2016 pod K023126 zo dňa 10.10.2016,oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v OV č.: 7/2006 pod K000560 zo
dňa 13.01.2016,
Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa konala dňa 16.11.2015 o 15,15 hod., v priestoroch Hotela OKO, salón č.1, 949 01
Nitra, s nasledovným programom: 1/. Prezentácia účastníkov, 2/. Otvorenie schôdze a zistenie
uznášaniaschopnosti, 3/. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 4/. Voľba veriteľského výboru
resp. zástupcu veriteľov, 5/. Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu, 6/. Rôzne, záver.
Za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ: ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713, Panónska cesta 11, 813 63
Bratislava. Predmetom speňažovania bol majetok zaradený do všeobecnej podstaty ( mzda úpadcu, cenný
papier, motorové vozidlo – ťahač a náves poškodený pri autonehode viď - OV). Predaj hnuteľného majetku sa
uskutočnil v zmysle uloženého záväzného pokynu zástupcu veriteľov a to formou verejného ponukového konania za
podmienok, ktoré v záväznom pokyne určil zástupca veriteľov a následne všetky podklady boli zaslané formou
e-mailu na odsúhlasenie predaja zástupcovi veriteľov. Po udelení súhlasu SKP pristúpil k podpisu kúpno-predajných
zmlúv. V konkurznom konaní SKP speňažil všetok majetok úpadcu ( z podstaty sa nevylučoval žiadny majetok).
Predmetom speňažovania bol nasledovný majetok: ťahač (totálna škoda) sa speňažil v zmysle uloženého
záväzného pokynu. Odpredajom do výkupu šrotu spoločnosti: 438,00 Eur. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov
uložením záväzného pokynu pre záujemcu: ZELKOV s.r.o., , sídlo: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:
36 564 915. Náves (PANAV NV 35 PK, ŠPZ: pôvodná: NZ- 983 YF) sa podarilo speňažiť formou verejného
ponukového konania za kúpnu cenu 350,00 Eur. Úspešnému záujemcovi spoločnosti: Motoslužby, s.r.o., so sídlom
Areál Duslo, P.O.BOX 4, 927 03 Šaľa. Predaj odsúhlasil zástupca veriteľov ČSOB Leasing a.s., uloženým
záväzným pokynom zo dňa 13.10.2016. Aktuálne pripravujem kúpno-predajnú zmluvu na prepis návesu. Cenný
papier ( VPK zverejnené v OV č.: 238/2015 pod K026915 zo dňa 11.12.2015), tento cenný papier sa podarilo
speňažiť za kúpnu cenu 1.870,00 Eur (súpisová hodnota majetku: 1.460,00 Eur). Predaj odsúhlasil zástupca
veriteľov. Zrážky z dôchodku úpadcu vo výške 39,93 Eur. Aktuálny zostatok na depozitnom účte ku dňu podávania
tejto správy predstavuje sumu: 349,79 Eur (zostatok 349,79 Eur je po uhradení pohľadávok proti podstate a to:
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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tejto správy predstavuje sumu: 349,79 Eur (zostatok 349,79 Eur je po uhradení pohľadávok proti podstate a to:
odmena SKP – uznesenie, cestovné, poštovné, poplatok za vedenie účtu a iné.).
2/. Rozvrhová časť
2.1 Všeobecná podstata:
V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky 9 veriteľov v počte 28 prihlášok. Majetok úpadcu
zaradený do všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.: 168/2015, 47/2016, 110/2016, 133/2016, 150/2016,
172/2016, 194/2016. Príjem z predaja do podstaty:
Ťahač (totálna škoda):.............................................................................................................................438,00 Eur
Náves (PANAV NV 35 PK, ŠPZ: pôvodná: NZ- 983 YF):.................................................................. 350,00 Eur
Cenný papier......................................................................................................................................... 1.870,00 Eur
Zrážky z dôchodku úpadcu.....................................................................................................................518,53 Eur
Celkovo sa do všeobecnej podstaty získali finančné prostriedky vo výške:........... 3.176,53 Eur
A/. Dôchodok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty a to:
p.č.

výška:

mena:

mesiac:

1/.

79,30

Eur

1-2/2016

2/.

39,93

Eur

3/2016

3/.

39,93

Eur

4/2016

4/.

39,93

Eur

5/2016

5/.

39,93

Eur

6/2016

6/.

39,93

Eur

7/2016

7/.

39,93

Eur

8/2016

8/.

39,93

Eur

9/2016

9/.

39,93

Eur

10/2016

10/.

39,93

Eur

11/2016

11/.

39,93

Eur

12/2016

12/.

39,93

Eur

1/2017*

Spolu:

pozn.:
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA
Dôchodok od platiteľa:
Sociálna poisťovňa – ústredie BA

518,53* Eur

(*vrátane zrážky z dôchodku za mesiac: 1/2017, ktorá ešte nebola pripísaná na depozitný účet).
B/. Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Por.č.

Úkon

Názov

Suma

Mena

Poznám.

1/.

Overenie podpisu

Cenný p.

1,50

Eur

6.4.2016

2/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

22,67

Eur

1.10.2016

3/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

20,39

Eur

25.8.2016

4/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

19,95

Eur

18.4.2016

5/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

19,12

Eur

4.6.2016
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6/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

20,39

Eur

18.4.2016

7/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

24,05

Eur

29.4.2016

8/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

24,30

Eur

1.4.2016

9/.

Overenie podpisu

Cenný p.

1,50

Eur

13.1.2016

10/.

Overenie podpisu

Cenný p.

4,50

Eur

9.3.2016

11/.

Ved. Účt. + kopírovanie tlač

90,00

Eur

4.3.2016

12/.

Odmena SKP (uznes. OS NR)

2323,57

Eur

9.12.2015

13/.

Poštovné

Soc.p. BA

1,15

Eur

25.1.2016

14/.

Cestovný príkaz

NR-NZ

12,75

Eur

28.8.2015

15/.

Poštovné

Autobazár

1,15

Eur

13.5.2016

16/.

Poštovné

Zelkov

1,15

Eur

8.7.2016

17/.

Poplatky – vedenie BÚ

UniCredit

19,55

Eur

18/.

Tlač a kopírovanie fa.2016144

16,10

Eur

19/.

Tlač a kopírovanie fa.20150832

20,00

Eur

20/.*

Súdny popl., ukončenie konk. odmena SKP

381,72

Eur

3025,51

Eur

Spolu:

Celkovo príjmy z konkurzného konania:.................................................................3.176,53 Eur
Pohľadávky proti podstate:......................................................................................3. 025,51 Eur
Na rozvrh – všeobecná podstata:.................................................................................151,02 Eur
Na vyplatenie veriteľom úpadcu:.......................................................................... 151,02 **Eur
**( v prípade, ak náklady na zrušenie konkurzu budú nižšie zvýši sa suma na vyplatenie veriteľov úpadcu, taktiež je
predpoklad budúceho príjmu – dividendy z akcií za rok 2015).
** ( v prípade, ak bude pripísaná na účet aj zrážka z dôchodku za mesiac 1/2017).
**( suma na vyplatenie veriteľom bude podľa percentuálneho vyjadrenia viď tabuľku ,,C“).
C/. Tabuľka rozdelenia sumy z výťažku 151, 02 Eur - pre jednotlivých veriteľov v percentuálnom vyjadrení:
Por.číslo:

Veriteľ

Suma:

Mena:

% podiel

Usp.suma

%

1

Union ZP

Zistená

26584,53

Eur

podiel

21,514

%

2

Soc.poisť

Zistená

81,43

Eur

podiel

0,06

%

3

Soc.poisť

Zistená

9,19

Eur

podiel

0,07

%

4

Soc.poisť

Zistená

91,88

Eur

podiel

0,074

%

5

Soc.poisť

Zistená

1568,38

Eur

podiel

1,269

%

6

Soc.poisť

Zistená

85,1

Eur

podiel

0,06

%

7

Soc.poisť

Zistená

178

Eur

podiel

0,144

%

8

Soc.poisť

Zistená

124,68

Eur

podiel

0,1

%

9

Soc.poisť

Zistená

22,03

Eur

podiel

0,017

%

10

Soc.poisť

Zistená

1745,87

Eur

podiel

1,41

%

11

Soc.poisť

Zistená

298,73

Eur

podiel

0,24

%

12

Soc.poisť

Zistená

3241,38

Eur

podiel

2,62

%

13

Soc.poisť

Zistená

275,31

Eur

podiel

0,22

%

14

Soc.poisť

Zistená

334,8

Eur

podiel

0,27

%

15

Soc.poisť

Zistená

272,52

Eur

podiel

0,22

%

16

Soc.poisť

Zistená

100,02

Eur

podiel

0,08

%
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17

Slov.kons.

Zistená

756,27

Eur

podiel

0,612

%

18

FS DÚ NR

Zistená

2075,57

Eur

podiel

1,679

%

19

FS DÚ NR

Zistená

243,48

Eur

podiel

0,197

%

20

Schell Sl.

Zistená

2936,66

Eur

podiel

2,376

%

21

Schell Sl.

Zistená

106,27

Eur

podiel

0,086

%

22

Mesto NZ

Zistená

16,35

Eur

podiel

0,013

%

23

Mesto NZ

Zistená

22,99

Eur

podiel

0,018

%

24

Mesto NZ

Zistená

22,99

Eur

podiel

0,018

%

25

Mesto NZ

Zistená

22,99

Eur

podiel

0,018

%

26

RECLAIM

Zistená

32858,48

Eur

podiel

26,59

%

27

ČSOB Leas.

Zistená

40902,77

Eur

podiel

33,1

%

28

FS DÚ NR

Zistená

370,02

Eur

podiel

0,299

%

29

FS DÚ NR

Zistená

438,3

Eur

podiel

0,354

%

30

FS DÚ NR

Zistená

486,29

Eur

podiel

0,393

%

31

FS DÚ NR

Zistená

486,29

Eur

podiel

0,393

%

32

FS DÚ NR

Zistená

135,8

Eur

podiel

0,109

%

33

FS DÚ NR

Zistená

54,5

Eur

podiel

0,044

%

34

FS DÚ NR

Zistená

544,1

Eur

podiel

0,44

%

35

FS DÚ NR

Zistená

152,7

Eur

podiel

0,123

%

36

FS DÚ NR

Zistená

61,1

Eur

podiel

0,049

%

37

FS DÚ NR

Zistená

13,8

Eur

podiel

0,01

%

38

FS DÚ NR

Zistená

95,1

Eur

podiel

0,077

%

39

FS DÚ NR

Zistená

1952,07

Eur

podiel

1,579

%

40

FS DÚ NR

Zistená

534,91

Eur

podiel

0,43

%

41

FS DÚ NR

Zistená

534,91

Eur

podiel

0,43

%

42

FS DÚ NR

Zistená

534,91

Eur

podiel

0,43

%

43

FS DÚ NR

Zistená

534,91

Eur

podiel

0,43

%

44

FS DÚ NR

Zistená

67,2

Eur

podiel

0,054

%

45

FS DÚ NR

Zistená

47,2

Eur

podiel

0,038

%

46

FS DÚ NR

Zistená

27

Eur

podiel

0,02

%

47

FS DÚ NR

Zistená

1089,91

Eur

podiel

0,882

%

48

FS DÚ NR

Zistená

50,29

Eur

podiel

0,04

%

49

FS DÚ NR

Zistená

24,5

Eur

podiel

0,019

%

50

FS DÚ NR

Zistená

42,9

Eur

podiel

0,034

%

51

D.A.S.

Zistená

307,27

Eur

podiel

0,248

%

123564,7

Eur

100%

100

%

1235,64

Eur

1,00%

Spolu:

Úhrady vyššie uvedených súm sa uskutočnia po schválení.
Suma na rozdelenie pre veriteľov bude ešte upravená o poplatky z účtu vedeného pre konkurzné konanie v banke.
Lehota na schválenie - podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. V súlade s vyššie uvedeným sa určuje na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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K000590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Hipp, S -1487, so sídlom: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj
Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale bytom: Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Ďurkovský Euroexpres – Autodoprava, s miestom podnikania S. H. Vajanského 73, 940
01 Nové Zámky, IČO: 32 795 441 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že bol
schválený konečný rozvrh z výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorého návrh bol v lehote určenej správcom
schválený zástupcom veriteľov t.j. ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713
(ďalej len ako ,,zástupca veriteľov“ v príslušnom gramatickom tvare). Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov je v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zverejnený v Obchodnom vestníku. Správca zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a v zmysle § 101 ods. 1 ZKR určil lehotu zástupcovi veriteľov na jeho schválenie. SKP
pred zverejnením návrhu rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku doručil e-mailom predmetný návrh zástupcovi
veriteľov a žiadosť o jeho schválenie. Zástupca veriteľov listom zo dňa 23.12.2016 (doručený dňa 05.01.2016)
odsúhlasil Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poznámka: Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov v lehote do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia aby oznámili
čísla účtu v tvare IBAN a variabilného symbolu na úhradu súm, pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa
zverejneného konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty a to písomne - na adresu sídla správcu, alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: hipprobert.skp@gmail.com. (v opačnom prípade správca zašle
úhradu veriteľom poštovým poukazom - po odpočítaní poštových poplatkov).

K000591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 350 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 3
Popis: Pozemok
Výmera: 355 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Vranov nad Topľou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Vranov nad Topľou
Číslo LV: 6474
Parcelné číslo: 1072/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/20 (spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku patrí do BSM úpadcu a jeho
manželky)
Súpisová hodnota: 620,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 8.12.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

K000592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 85, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a poradenská, k.s., správca úpadcu: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959, bytom Trsťany 85,
zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov na deň 02.03.2017
(štvrtok) v čase o 11:00 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na 2. poschodí v budove
(CONOX) na adrese Garbiarska 5 v Košiciach, s nasledovným programom:
1. Prezentácia.
2. Správa o činnosti správcu, stave a priebehu konkurzu.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR.
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov
preukážu aj plnou mocou (príp. poverením na zastupovanie) s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak na
ňu správca nebude prihliadať.

JUDr. Eva Lúchavová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K000593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAMASTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 92, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 632 473
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 38/2014 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 38/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jaroslav Bako, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
GAMASTAV s.r.o., so sídlom Sládkovičova 92, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 632 473, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 1K 38/2014, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje,
že po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR, IČO: 30 807 484, ktorý si
prihlásil pohľadávku v celkovej sume 2.415,00 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K000594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Víglaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 66/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

99

Obchodný vestník 7/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.01.2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jaroslav Bako, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jaroslav Víglaský, nar. 10.08.1971, trvale bytom Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1K/66/2015, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávky
veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, SR, IČO: 35 724 803, ktorý si prihlásil
pohľadávky v celkovej sume 2.793,38 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K000595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2015/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4./ nespotrebovaný preddavok na náklady konkurzu: 663,88 Eur, zapísané dňa 29.02.2016

Súpis majetku doplnený a vyhotovený ku dňu 29.02.2016
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca
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K000596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2015/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, ako správca úpadcu Ing. Ján Macek, nar. 23.02.1958,
bytom Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany, podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
V Žiline dňa 08.01.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K000597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Víglaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 66/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jaroslav Bako, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jaroslav Víglaský, nar. 10.08.1971, trvale bytom Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1K/66/2015, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávky
veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, SR, IČO: 31 335 004, ktorý si prihlásil
pohľadávku v celkovej sume 4.339,01 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K000598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 10
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Zostatková suma: 904,78 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie konkurzu
Súpisová hodnota: 904,78 EUR
Deň zapísania do súpisu: 9.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Súpisová zložka č. 11
Opis súpisovej zložky: Preddavok
Zostatková suma: 663,88 EUR
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Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: IBAN: SK15 1100 0000 0029 3106 6015
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 9.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

V Poprade dňa 8.1.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K000599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Popélyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.1.1974, bytom Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce, týmto v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Oľga Popélyová, nar. 25.1.1974, bytom Ličartovce 118, 082 03 Ličartovce týmto taktiež oznamuje zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto poučuje oprávnené osoby podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o možnosti nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate.
Správca taktiež poučuje oprávnené osoby o možnosti na predpísanom tlačive namietnuť 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 Poprade dňa 8.1.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Oľga Popélyová
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K000600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm.Gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015 -S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/83/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu Ing. Rastislav Šafranko nar. 23.02.1978, bytom Arm.gen. Svobodu,
6461/42, 080 01 Prešov,/ďalej len úpadca/na ktorého majetok bol Okresným súdom Prešov uznesením sp.zn. 1 K/
83/2015 zo dňa 28.12.2015 vyhlásený konkurz, ktoré uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 1/2016 zo dňa
04.01.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2016,týmto v zmylse § 78 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v platnom znení ďalej len ZKR/
pripisujem poznámku o spornom zápise
k nižšie uvedenému majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka
Slovensko,a.s.Hodžova 11010 11 Žilina, IČO: 31575 951,uverejnenom v obchodnom vestníku č.47/2016 zo dňa
06.03.2016,číslo oznámenia K005231.
Súpisná
položka

Druh
Nehnuteľnosti

Štát Okres Obec:

a) byt č.7 na 3.poschodí vo vchode č.10
bytového domu s.č.6467 na parc.č.14677

1

Kat.
LV
Parcela
Výmera
Podiel
územie číslo: číslo:
m 2.
Na CKN
11520 parc.č.
14677

b)spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v
podiele 73/3401
SR Prešov Prešov Prešov

1/1

c)spoluvlastnícky podiel na pozemku CKN
parc.č.14677 o výmere 577 m2 zast.plochy
a nádvoria v podiele 73/3401.

Súpisová hodnota
majetku

55.100,-€.
Podiel
na
výmere 577 Na
základe
m2
znaleckého
73/3401
posudku č.23/2016
zo dňa 2.3.2016

11521
Spolu súpisová hodnota:

55.100,-€

Osoby v ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
1. Radomír Grega ,nar.18.05.1971 a Zuzana Gregová, nar.26.10.1976, bytom L. Novomestkého 10,080 01
Prešov .
Dôvody sporného zápisu:
Osoby v ktorých je zapísaná poznámka o spornom zápise podali JUDr.Michalovi Jakubekovi,správcovi úpadcu
Ing. Rastislava Šafránka podanie v súlade s ustanoveniami § 78 ods.3.zákona č.7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej
len “zákon”v príslušnom gramatickom tvare a teda
“Ten, koho majetok bol zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez poznámky,
si môže uplatniť u správcu, že s avec nemala do súpisu zahrnúť,najneskôr do rozvrhnutia výťažku zo
speňaženia dotknutého majetku.Správca nezodkladne zapíše poznámku v prospech osoby,ktorá si toto právo
uplatnila “
Vzhľadom nato, že do podstaty bola zapísaná rekonštrukcia úpadcovho bytu,ktorej sme vlastníci, a táto
rekonštrukcia patrí do nášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,podávame túto žiadosť.
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Deň vydania: 11.01.2017

Jedná sa o rekonštrukciu bytu ,ktorý je vedený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, ,zapísaný je na LV
č.: 11520,okres :Prešov,obec Prešov,k.ú. Prešov, ide o byt č.7 na 3.poschodí vo vchode č.10,ulica Novomestkého
10,Prešov v bytovom dome v Prešove so súpisným číslom 6467 postavený na pharc.č.14677 o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu na byte 1/1,so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 73/3401. Na LV č.:11521,okres Prešov,obec Prešov,kú.Prešov, je vedený pozemok registra C
na ktorom stojí obytný dom a to pozemok,parcela č.:14677 o výmere 577 m2,druh :zastavané plochy a nádvoria,
výška spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 73/3401.(ďalej len”byt”) v príslušnom gramatickom tvare).
Uvedené osoby v podaní ďalej uvádzajú:
Touto cestou si ako vlastníci rekonštrukcie v byte úpadcu, u Vás ako u správcu uplatňujeme to, že uvedená
rekonštrukcia ktorá je v našom vlastníctve nemala byť zahrnutá v súpise zahrnutá.
Deň vyznačenia poznámky: 05.01.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca

K000601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kolčár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 669/5, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/18/2016S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
27K/18/2016
27K/18/2016 S1431
Súpis majetku úpadcu:Ivan Kolčár, nar. 20.01.1966, Tekovská 669/5, 935 41
Tekovské Lužany

Druh nehnuteľnosti

LV Parcela
Obec
č. č.

Pozemok, na ktorom je postavená budova označená
súps.číslom, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

244 842/2

Rodinný dom, súpisné číslo 669

244 842/2

Súpisová hodnota nehnuteľnosti vrátane vyššie uvedených
podielov

Katastrálne
územie

Spoluvl.
podiel.

Tekovské
Lužany

Tekovské
Lužany

1/2

4 000,00
EUR

Tekovské
Lužany

Tekovské
Lužany

1/2

11 000,00
EUR

Úpadcu

Spolu

K000602
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
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.01.2017

Okresný súd Banská Bystrica
1K/50/2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
(4. kolo dražby)
v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov

Dražobník:
Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 1111 0000 0011 5872 7001
Správca úpadcu:
miesto podnikania:
IČO:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava
46 224 351

Navrhovateľ dražby:
Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01
Správca úpadcu:
miesto podnikania:
IČO:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava
46 224 351

Dátum konania dražby:

10.01.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Miesto konania dražby:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

opakovaná dražba (4.kolo dražby)

Predmet dražby:
NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM
P. č. Popis

Ulica, orientačné
vchodu

číslo Parcelné
číslo

LV
č.

Štát, Obec,
územie

Kat. Súpisné
číslo

Spoluvlast.
podiel
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Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

189

Deň vydania: 11.01.2017

519 SR, Jelšava, Jelšava76

1/1

NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
P.
č.

Popis

2.

Pozemok na ktorom je postavená vyššie Zastavané
špecifikovaná stavba
nádvoria

plochy

a

3.

Spoločný dvor

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Druh

Parcelné
číslo

LV č.

Štát, Obec, Kat. Výmera
územie
v m2

Spoluvlast.
podiel

189

519

SR,
Jelšava

Jelšava,

138

1/1

193/1

1043

SR,
Jelšava

Jelšava,

264

12/48

Dôvody upustenia od dražby:
Dražobník upúšťa v zmysle ust. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov od dražby vyššie špecifikovaných nehnuteľností.
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Deň vydania: 11.01.2017

V Banskej Bystrici dňa 09.01.2017

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca
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