Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

K000678
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pauschek, nar. 10. 06. 1956,
trv. byt. Sadová 9, 900 91 Limbach, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,
značka správcu S 400, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000679
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pauschek, nar.
10.06.1956, trv. byt. Sadová 9, 900 91 Limbach
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka
správcu S 400 z funkcie správcu úpadcu Ján Pauschek, nar. 10.06.1956, trv. byt. Sadová 9, 900 91 Limbach.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ján Pauschek, nar. 10. 06. 1956, trv. byt. Sadová 9, 900
91 Limbach, správcu: Mgr. Petra Gabrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1721.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000680
Spisová značka: 8K/63/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10,
900 27 Bernolákovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Kianička, nar.
20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo, občan SR
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo,
občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu:
S1192.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade
č. 40 Nariadenia
RadySlovenskej
(ES) č. 1346/2000
z 29.
mája
2000 o konkurznom
konaní.
VydávasMinisterstvo
spravodlivosti
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
1
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mária Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu:
S1192.
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Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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).
12. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
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www.justice.gov.sk
13. V prihláške podmienenej
pohľadávky
musí byťzákonov
uvedená
aj skutočnosť,
na základe
ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods.
3
ZKR).
2

11. 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
úpadcu, ac)reštrukturalizácie
právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie
Obchodný
vestník
9/2017 alebo názov a sídlo
Konkurzy
Deň
vydania: 13.01.2017
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. 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).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. 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 ( § 166 ods.
2 ZKR ). 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 Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

K000681
Spisová značka: 8K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar.
30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, občan SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43
Hamuliakovo, občan SR, predbežného správcu: KASATKIN Recovery, Čajakova 13, 811 05 Bratislava, zn. správcu:
S1812.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000682
Spisová značka: 8K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
likvidátor spoločnosti: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48 093 530, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO:
48 093 530
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48 093 530,
predbežného správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, zn. správcu: S1637.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000683
Spisová značka: 8K/61/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Róbert Janeček, Osuského 1651/32, 851 03 Bratislava,
likvidátor spoločnosti: LoVen special products Slovakia s.r.o. v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO:
35 962 968, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LoVen special products Slovakia s.r.o. v likvidácii,
Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 35 962 968
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: LoVen special products Slovakia s.r.o. v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 962 968, predbežného správcu: KP recovery, k.s., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1568.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000684
Spisová značka: 4K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924, v mene ktorého koná likvidátor: Susanne Anhorn, nar. 26.09.1983,
bytom Cintorínska 2356/13, 811 08 Bratislava, právne zast. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom
kancelárie Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava
- Staré Mesto, IČO: 47 247 924.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000685
Spisová značka: 2K/32/2016
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Denisa Kulišiaková, nar. 26.
02. 1971, bytom 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska č. 17, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Peter
Medveď, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12, vo veci uloženia záväzného pokynu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn, aby uskutočnil výberové konanie za účelom určenia
dražobníka na vykonanie a organizovanie dobrovoľnej dražby nehnuteľností zaradených do všeobecnej podstaty
úpadcu, nachádzajúcich sa v kat. území Sásová, Banská Bystrica, zapísané na LV č. 1728 a to:
bytu č. 48 a spoločných častí a spoločných zariadení a príslušenstva z podielu 6934/333336, podiel na
pozemku p. č. C KN č. 3112/1, C KN č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastavané plochy a nádvoria), nachádzajúcich sa v
Banskej Bystrici, Sitnianska 17 v podiele 1/2
uverejnením oznamu o uskutočnení výberového konania v Obchodnom vestníku, v ktorom správca určí lehotu na
predloženie ponúk záujemcov - dražobných spoločností. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na vykonanie
dražby správca v lehote 10 dní tieto vyhodnotí a požiada súd o uloženie záväzného pokynu na určenie dražobníka,
ktorý vykoná dražbu nehnuteľností úpadcu za podmienok navrhovaných správcom konkurznej podstaty s tým, že
správca konkurznej podstaty v žiadosti o udelenie záväzného pokynu uvedie dražobnú spoločnosť, ktorú navrhuje na
vykonanie dražby ako spoločnosť, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000686
Spisová značka: 2K/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Veronika Strmeňová, nar. 26.
07. 1984, bytom 976 55 Ľubietová, E. Ruska 268/4, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Vrška, so
sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Pavlovi Vrškovi, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000687
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BLUE Investment s.r.o., so
sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 976 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing.
Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Ladislavovi Kokavcovi, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura a 20% DPH, t.j. 1 327,76 eura,
spolu 7 966,54 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000688
Spisová značka: 4R/11/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa DB & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo: 8572/S, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DB & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 636
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania. Odvolanie možno podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch vyhoveniach. (§ 116 ods.
5 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000689
Spisová značka: 26K/52/2014
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Viola Hlavňová, nar. 09.07.1984, trvale bytom Trieda SNP
8, 040 11 Košice uznesením č.k. 26K/52/2014-111 zo dňa 02.12.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Viola Hlavňová, nar. 09.07.1984, trvale bytom Trieda SNP
8,
040 11 Košice
uznesením
zo dňa
02.12.2016 zrušil konkurz na majetok
dlžníka po13.01.2017
splnení
Obchodný
vestník
9/2017 č.k. 26K/52/2014-111
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K000690
Spisová značka: 26K/65/2014
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ALA BAMA PLUS, s.r.o., Fibichova 13, 040 01 Košice,
IČO: 36 203 408 uznesením č.k. 26K/65/2014-326 zo dňa 29.11.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2016.

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K000691
Spisová značka: 32K/23/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ferrara s. r. o., so sídlom:
Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 298 386 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791, odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 36,25 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Andrea HavlátováRajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu vo výške 832,91 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 149/2016 na účet č. SK39 1100 0000 0026 2371 6039, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000692
Spisová značka: 32K/41/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Bojsová, narodená 01.03.1973, bytom Tulipánová
3591/5, 071 01 Michalovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Silvia Bojsová, narodená 01.03.1973, bytom
Tulipánová 3591/5, 071 01 Michalovce.
II.

U z n á v a konkurz za malý.

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova
6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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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8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. 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).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nadriadenému súdu nepredkladá.
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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).
23. 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 Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000693
Spisová značka: 32K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Pražská 4, 040 01
Košice, IČO: 31 682 537 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí,
s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000694
Spisová značka: 32K/42/2016
Oznam
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/42/2016
vo veci
navrhovateľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame na pojednávanie na deň

1.3.2017

o

9,30

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Prineste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
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).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 9. januára 2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
UPOVEDOMENIE
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky podľa
zákona č.
200/2011
z. o Obchodnom vestníku
o určení termínu
pojednávania
Na všetkých
podaniach
v tejto
veciZ.uveďte
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
spisovú značku: 32K/42/2016
vo veci
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V Košiciach, dňa 9. januára 2017
Obchodný vestník 9/2017
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.01.2017

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/42/2016
vo veci
navrhovateľa:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice
a ním označených
veriteľov 1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

1.3.2017

o

9,30

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35
937 874
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 9.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000695
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Kornélia Legényová, nar.
17.12.1971, bytom 951 23 Lukáčovce 32, t.č. Turbínová 3, 831 04 Bratislava, ktorého správcom je Mgr. Ladislav
Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a odvolanému správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra, S1731 paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u jVydáva
e učtáreň
Okresného
súdu Nitra
vyplatiť
na účet
správcu
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľaodvolaného
zákona č. 200/2011
Z. z.LawService
o ObchodnomRecovery,
vestníku k.s.,
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Štefánikova trieda 9, 949
01 Nitra,
S1731,
paušálnu
odmenu
v sume
663,88
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zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného
pod položkou denníka D19 - 1/2017 do 3 dní po
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I.P r i z n á v a odvolanému správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra, S1731 paušálnu odmenu v sume 796,66 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet odvolaného správcu LawService Recovery, k.s.,
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1731, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 1/2017 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000696
Spisová značka: 32K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Hlavná 1,
941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, zastúpený: Ing. Martinom Horňáčekom, bytom na Hrebienku 34, 811 02
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Hlavná 1,
941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941
31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347.
II.

Ustanovuje správcu Mgr.Ondreja Brláša, sídlo kancelárie správcu Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

III.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31
Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, 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 aj
na Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory
a údaje do nich zapisované 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, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v
tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, 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.
V.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K000697
Spisová značka: 2K/67/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Gallík v konkurze, nar.
14.12.1968, podnikajúci pod obchodným menom Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Karol Gallík v konkurze, nar. 14.12.1968, podnikajúci pod obchodným menom
Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861 po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000698
Spisová značka: 2K/36/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CANCOM, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 1459, Bardejov, IČO: 43 805 116, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: CANCOM, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1459, Bardejov, IČO: 43 805 116 po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000699
Spisová značka: 38K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Šturcel, nar. 10.02.1981,
bydliskom C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671,
o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 2/2017 dňa 03.01.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000700
Spisová značka: 38K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, trvale bytom Újazd 68,
913 31 Skalka nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974,
trvale bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, trvale bytom Újazd 68, 913 31 Skalka
nad Váhom,.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje obchodná spoločnosť Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska
42, 985 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/52/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
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zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
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VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zverejnení v Obchodnom
vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením
(§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z.) a reštrukturalizácie
Obchodný odmietne
vestník 9/2017
Konkurzy
Deň vydania: 13.01.2017
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000701
Spisová značka: 22R/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, IČO
33180130, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05
Trenčín, IČO 33180130, takto
rozhodol
Začína sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Peter Psotný - PE - PS, Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, IČO
33180130.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000702
Spisová značka: 25K/28/2013
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Juhász, nar.
13.05.1958, 925 84 Vlčany 1316, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/28/2013-194 zo dňa 05.12.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
12.12.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
29.12.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.1.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000703
Spisová značka: 25K/32/2010
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36 235 041,
Bulharská 44, Trnava, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č.
11803/T, správcom ktorého je: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931 01 Šamorín, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36 235 041, Bulharská 44,
Trnava, pre nedostatok majetku.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931
01 Šamorín, odmenu z výťažku.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931
01 Šamorín, náhradu hotových výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená,
a to do 9/2017
15 dní odo dňa jeho doručenia
na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.01.2017
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000704
Spisová značka: 36R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Green Art a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 36 808 601, vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4190/B, o
návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: Green Art a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 36 808 601, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 16.12.2016, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
II.
808 601.
Poučenie:

Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: Green Art a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K000705
Spisová značka: 25K/23/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: U N I B A spoločnosť s ručením obmedzeným
U N I B A spol. s r.o. Bratislava, IČO: 17 337 666, Nám. Slobody 1196/19, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24147/T, o odmene a výdavkoch predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi, ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova
2069/10A, 921 01 Piešťany, odmenu vo výške 663,88 eur, DPH vo výške 132,78 eur a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 121,65 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 918,31 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 592016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
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výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok
plynutia lehoty na podanie
odvolania
je spojený so zverejnením tohtoDeň
uznesenia
v 13.01.2017
Obchodný vestník
9/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000706
Spisová značka: 23K/42/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 23K/42/2016
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:

proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
REBIT, spol. s.r.o., IČO: 35 736 640
Kátovská 25, 908 51 Holíč

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 13.01.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 242 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka a z dôvodu ustanovenia predbežného
správcu.
V Trnave, dňa 09.01.2017

JUDr. Vincent
Szabó
sudca
Za správnosť
vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K000707
Spisová značka: 23K/42/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@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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Vybavuje/linka

Trnava

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/42/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
09.01.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 13.01.2017 o 09:00 hod.
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640,
Kátovská 25, 908 51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
Veriteľ č. 2 : Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 03 Bratislava 1
o zrušení termínu pojednávania dňa 13.01.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 242 Okresného súdu Trnava z
dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka a z dôvodu ustanovenia predbežného správcu.

JUDr. Vincent Szabó
sudca

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K000708
Spisová značka: 23K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640, Kátovská 25, 908
51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640, Kátovská 25, 908 51 Holíč, predbežného
správcu : Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo.
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 uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Obchodný vestník 9/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K000709
Spisová značka: 25R/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské
(skrátene: PD Smolinské), IČO: 31 413 315, 386 Smolinské 908 42,
o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene:
PD Smolinské), IČO: 31 413 315, 386 Smolinské 908 42, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
27.12.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
II.
Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD
Smolinské), IČO: 31 413 315, 386 Smolinské 908 42.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000710
Spisová značka: 4K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Valašík, nar. 06.01.1967, bytom
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina, správcom ktorého je: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie
D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462 801, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO:
45 462 801, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 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 9.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K000711
Spisová značka: 2K/13/2015
Okresný súd Žilina zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici:
41CoKR/29/2016-1339
IČS: 5115226582
U z n e s e n i e
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a
členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci žalobcu - veriteľa JUDr. Evy
Plichtovej, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správkyne úpadcu: UNISTAV HSV
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konkurzu na majetok dlžníka IV. Capital, a.s., so sídlom Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 179 556, o
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Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a
členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci žalobcu - veriteľa JUDr. Evy
Plichtovej, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správkyne úpadcu: UNISTAV HSV
spol.s.r.o., so sídlom Veterná Poruba 134, 031 04 Veterná Poruba, IČO: 36 172 669, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka IV. Capital, a.s., so sídlom Podhora 26, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 179 556, o
odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k. 2K 13/2015-168 zo dňa 20. apríla 2016 takto
rozhodol:
I.

Uznesenie Okresného súdu Žilina, č.k. 2K 13/2015-168 zo dňa 20. apríla 2016 potvrdzuje.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
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V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
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a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP)
V Banskej Bystrici, dňa 1. decembra 2016
JUD
r. Alena Križanová
predsedníčka senátu
JUDr. Miroslava Púchovská
členka senátu
JUDr.
Daniela Maštalířová
členka senátu

Okresný súd Žilina dňa 9.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K000712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorie 62, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/47/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/47/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty - položka č. 1
Pohľadávka z účtu v banke - aktualizácia
Por. Pohľadávka z
číslo účtu v banke:

1.

Sberbank
Slovensko, a.s.

Číslo účtu/IBAN:

Výška
istiny v
EUR

IBAN SK90 3100
0000 0031 2021
1818

2 540,33 € 2 540,33 €

Súpisová
Dôvod aktualizácie súpisu
hodnota v EUR

Deň
aktualizácie
súpisu

§ 67 ods. 1 písm. a) - aktualizácia výšky
pohľadávky z dôvodu pripísania preplatku na dani z 9.1.2017
príjmov vo výške 113,52 EUR

iTRUSTee Recovery, k.s. - správca

K000713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 02 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodná spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09
Bratislava, správca majetku úpadcu Medina Tours s.r.o., v konkurze, so sídlom Hlavná 918/2, 924 02 Galanta,
IČO: 35 766 085, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.: 6K/67/2013, týmto na
základe záväzného pokynu príslušného orgánu Okresného súdu Bratislava I, uznesenie sp. zn. 6K/67/2013 - 574 zo
dňa 02.11.2016 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :
I. Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú hnuteľné veci evidované v majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu, a ktoré
sú evidované v Súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 60/2014 zo dňa 27.03.2014, a to
nasledujúce súpisové zložky: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39 (ďalej spolu aj ako „Hnuteľné veci“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a záujemca si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi a/alebo proti podstate. Na vyžiadanie správca poskytne záujemcovi bližšie informácie o Hnuteľných
veciach, ktoré sú predmetom ponuky. Hnuteľné veci sa predávajú v zmysle záväzného pokynu ako súbor vecí.
2. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0917 500 897, 0903 978 626. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou
na emailovú adresu záujemcu.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.00 hod., v 7. kalendárny deň odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku, do sídla kancelárie správcu na adresu: Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie správcu Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 3. tohto článku, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
5. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie II 6K/67/2013 – Hnuteľné veci - neotvárať!“. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
6. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.
III. Povinné náležitosti ponuky záujemcu
1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
·

označenie záujemcu:
v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, a ako príloha fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto
podnikania, a ako príloha fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania
ponuky
v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, a ako príloha fotokópia výpisu z
obchodného registra záujemcu nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky

·
·
·
·

označenie predmetu kúpy: Hnuteľné veci - súpisové zložky: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39,
návrh kúpnej ceny: doklad o poukázaní zálohy na kúpnu cenu vo výške 50 % hodnoty všetkých
súpisových zložiek ponúkaného majetku, o ktorý má záujemca záujem v prospech účtu úpadcu zriadený
v Československej obchodnej banke, a. s., 4019490714/7500 (IBAN: SK64 7500 0000 0040 1949 0714).
doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia),
číslo účtu pre účely vrátenia zálohy, alebo spôsob vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v prípade,
ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z
obchodného registra.

IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a vyhotoví sa o tom
úradný záznam, ktorý predloží príslušnému orgánu Okresný súd Bratislava I na vedomie. Každý veriteľ má právo
byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami.
2. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu za ponúkaný súbor vecí, ktorá musí byť minimálne vo výške 50 % hodnoty súčtu jednotlivých súpisových
hodnôt uvedených súpisových zložiek: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39. Ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v
správcom určenej lehote ponúkne vyššiu cenu.
3. Ak by bola cena neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
4. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet úpadcu, pričom musí byť v celosti
pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t.
j. kupujúci sa stane vlastníkom Hnuteľných vecí až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je
kupujúci oprávnený protokolárne prevziať Hnuteľné veci. Odovzdanie Hnuteľných sa uskutoční až po uhradení
kúpnej ceny za Hnuteľné veci kupujúcim a po protokolárnom prevzatí Hnuteľných vecí kupujúcim.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu alebo
ponúknutú cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu (v lehote nie kratšej ako 5 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy správcu), má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10% z
ponúknutej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou
zálohou v zmysle týchto podmienok v učenej výške.
V Bratislave dňa 09.01.2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K000714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac august 2016 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 02.09.2016 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579
5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 10,43 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

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

27

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

JUDr. Karol Porubčin, správca

Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac november 2016 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 01.12.2016 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579
5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 10,43 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca

K000715
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

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

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty Úpadcu:
Viera Vavreková, nar. 21.06.1966, bytom Lodno 29, 023 34 Lodno (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ustanovením § u 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

POUČENIE: V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POUČENIE: V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Martine dňa 10.1.2017

JUDr. Marína Gallová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K000716
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Sp. zn.: 31K/33/2016 S1613
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov:
Jozef Novák, nar. 09.08.1989, trvale bytom Cejkov 92, 076 05 Cejkov
v konkurznej veci sp. zn. 31K/33/2016, konanej dňa 09.01.2017
Miesto konania: Štúrova 27, 4 poschodie v Košiciach
Termín konania : 09.01.2017
Začiatok konania: 12.00 hod.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
Zástupca veriteľov:
1. veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 zastúpená
advokátskou kanceláriou Mária Grochová a partneri s.r.o. na základe plnomocenstva zo dňa 20.12.2016.
Program schôdze:
1. Voľba komunikácie medzi správcom a zástupcom veriteľov.
2. Správa správcu o stave konkurzu.
3. Záver

Ad 1)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdzu veriteľského výboru – zástupcu veriteľov otvoril správca o 12:00 hod. S prítomným zástupcom veriteľov sa
správca dohodol na komunikácii emailom pričom uvádza, že bude komunikovať prostredníctvom emailovej adresy.
Správca bude komunikovať prostredníctvom emailovej adresy: grendel@grendel.sk
Ad 2)
Správca podal zástupcovi veriteľov správu o priebehu konkurzného konania, najmä o prihlásených pohľadávkach,
majetku úpadcu a pohľadávkach proti podstate. Majetok úpadcu je tvorený finančnou hotovosťou úpadcu vo
výške 1.700€, zostatkom na vkladnej knižke úpadcu vo výške 0,03€ a príjmom úpadcu za mesiac 11/2016 vo výške
437,35EUR. Spolu je majetok úpadcu tvorený všeobecnou podstatou v súpisovej hodnote 2.173,38EUR.
Pohľadávky proti podstate sú k dnešnému dňu vo výške 261,19€.
Ad 3)
Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť na zasadnutí veriteľského výboru. Zasadnutie skončené o 12.30

V Košiciach dňa 09.01.2017

Zapísal: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD - správca

Zástupca veriteľov

K000717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 4. kola verejného ponukového konania
Správca úpadcu: Bc. Erik Klema, nar. 9. 6. 1988, bytom Železiarenská 487/29, 040 01 Košice v súlade
s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 19. 9.
2016 vykonal v Obchodnom vestníku č. 238/2016 zo dňa 13. 12. 2016 zverejnenie 4. kola verejného ponukového
konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 123/2016 dňa 27. 6. 2016 pod položkou K0015001. Lehota na podávanie ponúk bola
stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania prihlásil jeden záujemca na odkúpenie hnuteľného majetku –
osobného automobilu SEAT Inca, farba: červená, rok výroby: 2002, EČ: KE 954IE, VIN: VSSZZZ9KZ22015029, za
navrhnutú kúpnu cenu 100,- €. Správca konštatoval, že formálne a vecné náležitosti ponuky boli splnené.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000718
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: 33K/33/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/33/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov

Jozef Novák, nar. 09.08.1989, trvale bytom Cejkov 92, 076 05 Cejkov
v konkurznej veci sp. zn. 31K/33/2016, konanej dňa 09.01.2017

Miesto konania: Štúrova 27, 4 poschodie v Košiciach
Termín konania : 09.01.2014
Začiatok konania: 11.00 hod.

Predseda schôdze: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

A. Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny - v prílohe č. 1

1. veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtov
hlasov 23.856 zástupná advokátskou kanceláriou Mária Grochová a partneri s.r.o. na základe
plnomocenstva zo dňa 20.12.2016.

Program schôdze:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia veriteľov, otvorenie.
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania do prvej schôdze veriteľov.
Voľba zástupcu veriteľov.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
Záver, diskusia.

Ad 1)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdzu otvoril o 11:00 hod. predseda schôdze, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal. Predseda schôdze
oboznámil a poučil prítomných veriteľov o ich právach a povinnostiach spojených s účasťou na prvej schôdzi
veriteľov o hlasovaní v zmysle ust. § 35, § 36, § 37 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predseda schôdze konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 229/2016 zo dňa 30.11.2016

Predseda schôdze konštatoval, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní 1 veriteľ
zistených pohľadávok oprávnení na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 23.856 hlasov

Uznesenie č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania)

Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o
hlasovaní v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.

Hlasovanie :

Za hlasovali :
1, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtov
hlasov 23.856

Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 23.856 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.

Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.

Ad 2)
Správu o doterajšom priebehu konkurzného konania podal správca konkurznej podstaty a podrobne sa v nej
zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov. Správca oboznámil veriteľov so
všetkými správami predloženými v rámci konkurzného konania na Okresný súd Košice I. Správca taktiež oboznámil
veriteľov s súpisom majetku konkurznej podstaty a prihlásenými zistenými pohľadávkami konkurzných veriteľov ako
aj s pohľadávkami proti podstate, ktoré podrobne odôvodnil.

V tejto súvislosti správca uviedol, že v zákonnej lehote si celkovo 2 veritelia prihlásili prihláškou 2 pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V tejto súvislosti správca uviedol, že v zákonnej lehote si celkovo 2 veritelia prihlásili prihláškou 2 pohľadávky
v celkovej výške 24.113,35 EUR. Z toho správca v zákonnej lehote, v zmysle §32 ZKR každú prihlásenú
pohľadávku porovnal s dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadol na vyjadrenia úpadcu a na základe
uvedeného všetky prihlásené pohľadávky zistil a zapísal do zoznamu pohľadávok ako zistené o čom správca
informoval konajúci súd.

Zistenie prihlásených pohľadávok správca v súlade s § 32 ods. 11 ZKR bezodkladne zapísal do zoznamu
pohľadávok. Takto zistené pohľadávky sú vo výške 24.113,35EUR.

Ku dňu konania 1. schôdze veriteľov správca zapísal do všeobecnej podstaty majetok v celkovej súpisovej hodnote
1.700,03 EUR. Súpis všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 229/2016 zo dňa 30.11.2016
a dal na uverejnenie do Obchodného vestníka dňa 05.01.2017 doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o
príjem úpadcu za mesiac 11/2016 vo výške 437,35 EUR

Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku:
1, Finančná hotovosť úpadcu vo výške 1.700,00EUR,
2, Zostatok na vkladnej knižke úpadcu vo výške 0,03EUR
3, Príjem úpadcu za mesiac 11/2016 vo výške 437,35 EUR
Ku dňu konania 1. schôdze veriteľov správca zapísal do všeobecnej podstaty majetok v celkovej súpisovej hodnote
2.137,38EUR.

Ku dňu konania 1. schôdze veriteľov t.j ku dňu: 25.05.2016 je celkovo:
Hodnota majetku úpadcu :
Hodnota zistených pohľadávok veriteľov úpadcu:

2.137,38EUR
24.113,35EUR

Uznesenie č. 2 (k bodu 2. predmetu rokovania)
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konkurzného konania.

Za hlasovali :
1, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtov
hlasov 23.856

Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 23.856 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.

Ad 3) Voľba zástupcu veriteľov.

Predseda schôdze informoval prítomných veriteľov, že podľa § 107 ods.2, ZKR v malom konkurze volí schôdza
veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Zástupca veriteľov sa volí na prvej schôdzi
veriteľov. Návrhy na zástupcu veriteľov predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených
veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom
hlasov.

Následne bol správcom predložený návrh na voľbu zástupcu veriteľov, ktorým je Slovenská sporiteľňa,
a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtom hlasov 23.856

Hlasovanie :

Za hlasovali :
1, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtov
hlasov 23.856

Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto

Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 23.856 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.

Námietku voči Uzneseniu č. 3 neuplatnil nikto.

Uznesenie č. 3 (k bodu 3. predmetného rokovania)
Zástupca veriteľov bol zvolený a stáva sa ním Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653.

Ad 4)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.

Podľa § 36 ods. 2 ZKR na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať právo navrhnúť do funkcie nového správcu. O návrhoch na nového správcu schôdza
veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je
schválený.

Na schôdzi veriteľov žiadny z prítomných veriteľov nepredložil návrh na výmenu správcu. Schôdza veriteľov
potvrdila vo funkcii doterajšieho správcu JUDr. Ing. Petra Grendela, PhD.

Hlasovanie :

Za hlasovali :
1, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 s celkovým počtov
hlasov 23.856

Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto

Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 4 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 23.856 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 4 neuplatnil nikto.

Uznesenie č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania)

Schôdza veriteľov potvrdila vo funkcii doterajšieho správcu JUDr. Ing. Petra Grendela, PhD.

K bodu 5) Rôzne

Správca poučil veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať, o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky.
Veritelia námietky proti uzneseniam číslo 1 až 4 prijatým na tejto schôdzi neuplatnili a nemajú žiadne
návrhy, pripomienky ani doplnenia predmetnej zápisnice.

Pretože program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za
účasť a schôdzu o 11.45 hod. ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach dňa 09.01.2017

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.

Zapísal: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
Predseda prvej schôdze veriteľov: JUDr. Ing. Peter Grendel , PhD., správca

K000719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Ing. Miloš Ihnát, dátum narodenia: 16.09.1956, trvalý pobyt: Klenová ul. 45,
831 01 Bratislava, občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín
si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu: milena.noskova@noskopartners.eu.
Mgr. Milena Nosková, správca

K000720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ida Jeleňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/28/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/28/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Ida Jeleňová, nar. 30. 12. 1950, bytom Humenská 15, 040 11 Košice, vedenej na
Okresnom súde Košice I pod sp,. zn. 30K/28/2015, týmto správca podstaty úpadcu v súlade s ust. § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K000721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 02.01.2017, č.k. 8K/55/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
09.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu AT PRIMA, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04
Bratislava, IČO: 47 400 854, právne zastúpeného: Studio Legale, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom:
Mostová 2, 811 02 Bratislava. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa
10.01.2017. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská
republika, k číslu konania 8K/55/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí
vznik
pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje,
sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne
dôvody,
prečo
o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District
court Bratislava I from 02nd of January 2017, file No. 8K/55/2016, published in Commercial Journal on 09th of
January 2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor AT PRIMA, s.r.o., seats: Panónska cesta 21,
851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, Slovak republic. This resolution of the District court Bratislava I. became valid
on
10th
of
January
2017.
The
bankruptcy
was
declared
as
of
this
date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
in one original to the bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so
sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava Slovak Republic and in one original to the District court Bratislava
(Okresný súd Bratislava), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the file No. 8K/55/2016.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another
person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in
the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt's general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non - financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished
only
by
publishing
in
the
Commercial
Journal
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee

K000722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnúť do správcovského spisu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika správca konkurznej podstaty úpadcu: AT PRIMA, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47
400 854, právne zastúpeného: Studio Legale, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Mostová 2, 811 02
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/55/2015, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných
hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 915 905 760, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: kandalova@ak-ivanova.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca

K000723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Ing. Miloš Ihnát, dátum narodenia: 16.09.1956, trvalý pobyt: Klenová ul. 45,
831 01 Bratislava, občan SR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
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

39

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. 633893996/0900 vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Milena Nosková, správca

K000724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišojová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 953/2 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013 S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 48
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac november 2016 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 12.12.2016 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN:
SK90 7500 0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 346,48 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca
V Považskej Bystrici, dňa 10.01.2017

K000725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016

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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4K/58/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Ing. Miloš
Ihnát, dátum narodenia: 16.09.1956, trvalý pobyt: Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, občan SR (ďalej len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 4K/58/2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Milenu Noskovú.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Ing. Miloš Ihnát, born 16.09.1956, residency at Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, Slovak republic,
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
4K/58/2016 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Milena Nosková
was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Milena Nosková, správca

K000726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Prekop ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 108/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1961
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/44/2015 /S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/44/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, sp. zn. 38K/44/2015 na majetok úpadcu Jaroslav
Prekop, nar. 16.11.1961, bytom Továrenská 108/18, 020 01 Púchov podľa § 101 ods. 1 ZKR zverejňuje správca
tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 9.145,84 EUR, ktorá
pozostáva zo speňaženia nehnuteľného majetku úpadcu vo výške 550,- EUR; zo speňaženia hnuteľného majetku
úpadcu vo výške 40,-EUR; z príjmov úpadcu vo výške 7.891,96,- EUR a nevyúčtovaný, nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.

Celková suma priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.428,48 EUR. Celková suma určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 7.717,36 EUR.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške 37.437,90
EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 20,61 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:

číslo
KZP

1-2

v

Zistené celková pomer uspokojenia Rozsah
suma
v%
uspokojenia

Veriteľ:

Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, so sídlom Hlavné
námestie 12, Kežmarok, Slovenská republika
7.917,92 €

20,61 %

1.631,88 €

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

Jana Mazúrová, bytom: Ľ. Štúra 17/30, Beluša, Slovenská republika

4

Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,
Bratislava, Slovenská republika

5-6

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30,
Bratislava, Slovenská republika
25.671,71 €

0,- €
3.848,27 €

Deň vydania: 13.01.2017

20,61 %

0,- €

20,61 %

793,13 €

20,61 %

5.290,94 €

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca

K000727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka
15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu: Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je
potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K000728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vo veci konkurzu sp. zn. 6K/23/2015, vedeného na Okresnom súde Žilina, vyhláseného na majetok úpadcu Marián
Brontvaj, nar. 26.08.1974, bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo, veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s. so
sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35730978, týmto udeľuje podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s § 83
ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správcovi konkurznej podstaty JUDr.
Radovanovi Birkovi, so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radovanovi Birkovi, so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku
úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV219/2016 dňa 15.11.2016 v zmysle žiadosti
o uloženie záväzného pokynu zo dňa 12.12.2016 a to formou priameho predaja záujemcovi Ing. Pavlovi Farskému,
nar. 09.05.1962 bytom Borinova 901/4, 029 01 Námestovo za kúpnu cenu vo výške 1.640,00 Eur.
V Bratislave 27.12.2016
Za UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
JUDr. Jakub Žák
V Ružomberku 10.01.2017
JUDr. Radovan Birka, správca

K000729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bruchter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2015 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vec: Záväzný pokyn zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Radovan Bruchter
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len
„SZRB, a.s.“) bola ako príslušný orgán vyzvaná správcom konkurznej podstaty Ing. JUDr. Petrou Štofkovou (ďalej
len „SKP“) na uloženie záväzného pokynu, v konkurznej veci úpadcu Radovan Bruchter, dátum narodenia
25.05.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska, týkajúceho sa speňažovania obchodného podielu
úpadcu zapísaného v súpise majetku pod súpisovou zložkou č. 7 v rámci súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku 221/2016 dňa 18.11.2016:
Predmetom speňažovania je nasledovný obchodný podiel, ktorého súpisová hodnota je 152 656,- EUR:
·

Obchodný podiel v Agro Jasenie, s. r. o., Mlynište 130, 976 75 Jasenie, IČO: 46 514 465 vo výške 50%
ZI, súpisová hodnota 152 656,- EUR, súp. zl. 7, majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúčinného
právneho úkonu – Ľudmila Bruchterová, Jasenie 130.

SZRB, a.s. ako zástupca veriteľov týmto v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) ukladá SKP speňažovať vyššie
uvedený obchodný podiel v rámci verejného ponukového konania (ďalej aj „VPK“) v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR s určením nasledovných podmienok VPK:
1. V I. kole VPK bude najnižšia záväzná ponuka záujemcu, na ktorú sa bude prihliadať, za predmetný
obchodný podiel minimálne 100% jeho súpisovej hodnoty.
2. V prípade ak sa obchodný podiel nepodarí speňažiť v I. kole VPK realizácia II. kola VPK kde najnižšia
záväzná ponuka záujemcu, na ktorú sa bude prihliadať, bude minimálne 80% súpisovej hodnoty
obchodného podielu.
3. V prípade ak sa obchodný podiel nepodarí speňažiť v II. Kole VPK realizácia III. kola VPK kde najnižšia
záväzná ponuka záujemcu, na ktorú sa bude prihliadať, bude minimálne 60% súpisovej hodnoty
obchodného podielu.
4. V prípade, že prvé tri kolá VPK budú neúspešné SKP zrealizuje IV., V. a VI. kolo VPK bez určenia
minimálnej výšky ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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minimálnej výšky ponuky.
5. Pri všetkých kolách VPK bude pre prijatie ponuky potrebný súhlas zástupcu veriteľov - SZRB, a.s.
Zástupca veriteľov – SZRB, a.s. je oprávnený víťaznú ponuku neschváliť, a to aj bez udania dôvodu. SKP
za účelom odsúhlasenia víťaznej ponuky predloží bezodkladne platné ponuky SZRB, a.s. na schválenie.
Úspešným záujemcom sa stane ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu platnú ponuku kúpnej ceny za celý
predmet ponukového konania, a ktorého ponuka bude schválená zo strany SZRB, a.s.
6. Zástupca veriteľov – SZRB, a.s. má v prípade všetkých kôl VPK právo posúdiť výšku navrhovanej kúpnej
ceny záujemcu, ktorý predloží svoju ponuku a udeliť SKP záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy o prevode
obchodného podielu so záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou alebo odmietnuť ponuky, a to aj
bez udania dôvodu.
7. Otváranie obálok bude prebiehať v kancelárii SKP. Každý záujemca, ktorý v lehote predložil svoju ponuku
a zástupca veriteľov – SZRB, a.s. má právo sa zúčastniť otvárania obálok.
8. V ostatných podmienkach platia podmienky pre VPK určené v Žiadosti správcu o uloženie pokynu zo dňa
15.11.2016.
K000730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Borový ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rabčice 214, 029 45 Rabčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1971
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2015/ S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline, sp. zn. 6K/18/2015 na majetok úpadcu Anton Borový,
nar.18.03.1971, trvale bytom: Rabčice 214, 029 45 Rabčice (do 14.11.2015 podnikajúci pod obchodným menom:
Anton Borový BORAM, s miestom podnikania 029 45 Rabčice 214, IČO: 35 096 918 podľa § 101 ods. 1 ZKR
zverejňuje správca tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 2.823,58 EUR, ktorá
pozostáva z príjmov úpadcu vo výške 400,- EUR; finančnej kompenzácie z vyporiadania BSM vo výške 100,-EUR;
finančnej hotovosti vo výške 1.659,70 EUR a nevyúčtovaný, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.

Celková suma priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.702,11 EUR. Celková suma určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 1.121,47 EUR.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške 35.888,51
EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 3,12 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:

číslo
KZP

v

Zistené celková pomer
suma
uspokojenia v %

Veriteľ:

Rozsah
uspokojenia

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

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, so sídlom:
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
0,- €

2

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803, so sídlom: Pajštúnska 5,
Bratislava, Slovenská republika
4.653,45,- €

3 - 23

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, Slovenská republika
15.552,30 €

24 - 35

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, Ul. 29.
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika

36 - 48

Deň vydania: 13.01.2017

3,12 %

3,12 %
3,12 %

0,- €

145,19 €
485,23 €
394,52

12.645,03 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, Slovenská republika
3.037,73 €

3,12 %

3,12 %

94,78 €

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca

K000731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

I. Miesto a čas rokovania schôdze veriteľov
Schôdza veriteľov sa uskutočnila v súlade s obsahom oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV
248/2016 zo dňa 28.12.2016.
Schôdza sa konala v sídle správcu v Nitre, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra dňa 10.01.2017 v čase od 10,00 hod do
10,30 hod.

II. Osoby prítomné na schôdzi veriteľov
II./A
Zoznam prítomných veriteľov:
·

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 35 744 723
Pri trati 15, 820 14 Bratislava, SR
právny zástupca:
Právny dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793, na základe plnej moci zo dňa 20.10.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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osobne zastúpený advokátsky koncipient Mgr. Emil Pavlík, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX
na základe plnej moci zo dňa 09.01.2017

·

Počet hlasov:

186250 hlasov

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SR
zástupca:
Mgr. Mária Balčiráková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec VÚB, a.s.
na základe plnej moci zo dňa 05.11.2015

·

Počet hlasov:

40916 hlasov

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140
Michalská 18, 815 63 Bratislava, SR
Právny zástupca:
JUDr. Nicoletta Užáková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec banky, osobné číslo
61157
na základe plnej moci zo dňa 19.09.2012

Počet hlasov:

8945 hlasov

II./B
Správca
Ing. Rudolf Ivan správca konkurznej podstaty úpadcu František Duka.
Predseda schôdze

II./C
Úpadca neprítomný.

III. Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov
Správca pripravil pre schôdzu veriteľov tieto podklady:
·
·
·
·

prezenčná listina
hlasovacie lístky pre veriteľov
správcovský spis
konečný zoznam pohľadávok

IV. Opis priebehu schôdze veriteľov
Správca konkurznej podstaty zvolal schôdzu veriteľov podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.. Schôdza bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty zvolal schôdzu veriteľov podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.. Schôdza bola
zvolaná zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku. V súlade s § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
schôdzi veriteľov predsedal správca.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Informácia o zistených a popretých pohľadávkach
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne
Záver

Správca v rámci otvorenia schôdze veriteľov oboznámil prítomných s rozsahom hlasovacích práv jednotlivých
veriteľov. Správca oboznámil prítomných, že podľa § 35 zákona č. 7/2005 Z.z. je schôdza veriteľov
uznášaniaschopná, pretože je prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať (§ 35 ods. 3 ZKR).
Správca v súlade s bodom 2. programu oboznámil prítomných o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Správca uviedol prehľad úkonov, ktoré doposiaľ v konaní vykonal a informoval o obsahu správ, ktoré v čase do
konania prvej schôdze veriteľov zaslal súdu.
Prítomný veriteľ zobral bez pripomienok na vedomie prednesenú správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania.
Správca v súlade s bodom č. 3 programu oboznámil prítomných o zistených a popretých pohľadávkach. Správca
v rámci tohto bodu programu informoval o vyhotovenom zozname pohľadávok a o skutočnosti, že tento zoznam
správca doručil súdu. Správca prítomným oznámil, že do konečného zoznamu pohľadávok je zapísaných
pohľadávok spolu v celkovej hodnote 420.633,20 € pričom do zoznamu boli zapísané pohľadávky 15 veriteľov
úpadcu.
Z toho v zákonom stanovenej lehote boli prihlásené pohľadávky v celkovej výške 316.359,13 € (10 veriteľov
úpadcu), po lehote boli prihlásené pohľadávky v celkovej výške 104.275,07 € (5 veriteľov úpadcu).

Správca oboznámil prítomných veriteľov o tom, že neboli popreté žiadne pohľadávky.

Suma prihlásených pohľadávok spolu v celkovej hodnote je 420.633,20 €.
Správca oboznámil prítomných s tým, že úpadca sa vyjadril k zoznamu prihlásených pohľadávok.

Prítomní zobrali na vedomie prednesenú informáciu o zistených a popretých pohľadávkach.

Na návrh správcu uskutočnila schôdza veriteľov v súlade s bodom č. 4 programu voľbu veriteľského výboru.
Schôdza veriteľov navrhla ako veriteľský výbor:
·

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 35 744 723
Pri trati 15, 820 14 Bratislava, SR
právny zástupca:
Právny dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793, na základe plnej moci zo dňa 20.10.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobne zastúpený advokátsky koncipient Mgr. Emil Pavlík, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX
na základe plnej moci zo dňa 09.01.2017

Počet hlasov:

186250 hlasov

predseda veriteľského výboru

·

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SR
zástupca:
Mgr. Mária Balčiráková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec VÚB, a.s.
na základe plnej moci zo dňa 05.11.2015

Počet hlasov:

40916 hlasov

člen veriteľského výboru

·

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140
Michalská 18, 815 63 Bratislava, SR
Právny zástupca:
JUDr. Nicoletta Užáková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec banky, osobné číslo
61157
na základe plnej moci zo dňa 19.09.2012

Počet hlasov:

8945 hlasov

člen veriteľského výboru

Na návrh správcu uskutočnila schôdza veriteľov prerokovanie bodu č. 5 programu o výmene správcu.
Veriteľ RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., navrhol výmenu správcu konkurznej podstaty.
Zároveň navrhuje menovať do funkcie správcu konkurznej podstaty:
LawService Recovery, k.s., číslo správcu S1731
IČO: 47 817 003
Sídlo: Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 602/S

V rámci bodu č. 6 programu rôzne: neboli žiadne pripomienky.

V rámci bodu č. 7 programu správca konkurznej podstaty prvú schôdzu veriteľov ukončil.

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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V. Znenia uznesení prijatých prvou schôdzou veriteľov s uvedením výsledku hlasovania
Prvá schôdza veriteľov prijala nasledovné rozhodnutia:
Uznesenie schôdze veriteľov č. 1/2017
Prvá schôdza veriteľov rozhodla o veriteľskom výbore takto:
·

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 35 744 723
Pri trati 15, 820 14 Bratislava, SR
právny zástupca:
Právny dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793, na základe plnej moci zo dňa 20.10.2016
osobne zastúpený advokátsky koncipient Mgr. Emil Pavlík, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX
na základe plnej moci zo dňa 09.01.2017

Počet hlasov:

186250 hlasov

predseda veriteľského výboru

·

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SR
zástupca:
Mgr. Mária Balčiráková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec VÚB, a.s.
na základe plnej moci zo dňa 05.11.2015

Počet hlasov:

40916 hlasov

člen veriteľského výboru

·

Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140
Michalská 18, 815 63 Bratislava, SR
Právny zástupca:
JUDr. Nicoletta Užáková, r.č. XXXXXX/XXXX, č. OP XXXXXXXX, zamestnanec banky, osobné číslo
61157
na základe plnej moci zo dňa 19.09.2012

Počet hlasov:

8945 hlasov

člen veriteľského výboru

počet hlasov za: 236111 hlasov
počet hlasov proti: 0
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zdržalo sa: 0

SKP a zvolený veriteľský výbor sa dohodli na vzájomnej komunikácii prostredníctvom emailov uvedených na
prihláške.

Uznesenie schôdze veriteľov č. 2/2017
Prvá schôdza veriteľov konštatuje, že veriteľ RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., podal návrh na výmenu správcu.
Prvá schôdza rozhodla o výmene správcu v jeho funkcii.
Prvá schôdza navrhla menovať správcu:
LawService Recovery, k.s., číslo správcu S1731
IČO: 47 817 003
Sídlo: Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 602/S.

počet hlasov za: 236111 hlasov
počet hlasov proti: 0
zdržalo sa: 0

VI. Námietky uplatnené proti uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom
Okrem správcom prednesených návrhov na schválenie vyššie uvedených uznesení, neboli na schôdzi veriteľov
preložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich
rozporu so zákonom neboli uplatnené.

VII. Záver
Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov ukončená.
Zápisnicu o priebehu rokovania schôdze veriteľov spísal a podpísal správca ako predseda schôdze.

V Nitre, dňa 10.01.2017
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VHS-SK-PROJEKT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 400 688
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K26/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K26/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie XIX. kola verejného ponukového konania - Software
JUDr. Jaroslav Plichta, správca úpadcu VHS-SK-PROJEKT, s.r.o., so sídlom Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina,
IČO:36400688 v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje XIX. kolo verejného ponukového
konania na majetok všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.44/2014 zo dňa 5.3.2014:
Typ súpisovej zložky majetku

Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata

Spol. podiel úpadcu

Súpis. hodnota majetku

Software

Scia Engineer 2010

1/1

€28,000.00

Software Scia Engineer 2010 pozostáva z modulov, ktoré je možné odpredať aj jednotlivo:
Lock

Module Code

Description

Lock: 630155

_esa.1010

Lock: 630155

_esa.1010

Lock: 630155

Edition/ Package

Users

Release

Scia Engineer 2010.1 license

1

2010.1

Scia Engineer 2010.1 license

1

2010.1

_esa.1010

Scia Engineer 2010.1 license

1

2010.1

Lock: 630155

_esa.1010

Scia Engineer 2010.1 license

1

2010.1

Lock: 630155

esa.00

Základný modelár prútov

1

2010.1

Lock: 630155

esa.00

Základný modelár prútov

1

2010.1

Lock: 630155

esa.00

Základný modelár prútov

1

2010.1

Lock: 630155

esa.00

Základný modelár prútov

1

2010.1

Lock: 630155

esa.01

Rovinné plošné prvky

1

2010.1

Lock: 630155

esa.01

Rovinné plošné prvky

1

2010.1

Lock: 630155

esa.01

Rovinné plošné prvky

1

2010.1

Lock: 630155

esa.01

Rovinné plošné prvky

1

2010.1

Lock: 630155

esa.06

Nástroje produktivity

1

2010.1

Lock: 630155

esa.06

Nástroje produktivity

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.01.01

Výpočty ŽB nosníkov a stĺpov - EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.01.01

Výpočty ŽB nosníkov a stĺpov - EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.02.01

Výpočty ŽB dosiek a stien - EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.02.01

Výpočty ŽB dosiek a stien - EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.03.01

Pretlačenie dosiek EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacd.03.01

Pretlačenie dosiek EC2

1

2010.1

Lock: 630155

esacdt.01

Zadanie výstuže do ŽB nosníkov&stĺpov

1

2010.1

Lock: 630155

esacdt.01

Zadanie výstuže do ŽB nosníkov&stĺpov

1

2010.1

Lock: 630155

esacdt.03

Zadanie výstuže do ŽB dosiek&stien

1

2010.1

Lock: 630155

esacdt.03

Zadanie výstuže do ŽB dosiek&stien

1

2010.1

Lock: 630155

esas.00

Lineárna statika 2D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.00

Lineárna statika 2D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.00

Lineárna statika 2D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.00

Lineárna statika 2D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.01

Lineárna statika 3D

1

2010.1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lock: 630155

esas.01

Lineárna statika 3D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.01

Lineárna statika 3D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.01

Lineárna statika 3D

1

2010.1

Lock: 630155

esas.06.CS

Interakcia s podložím (SOILIN)

1

2010.1

Lock: 630155

esas.06.CS

Interakcia s podložím (SOILIN)

1

2010.1

Lock: 630155

esas.13

Stabilita prúty

1

2010.1

Lock: 630155

esas.13

Stabilita prúty

1

2010.1

Lock: 630155

esas.18

Výpočet deformácií prútov podľa normy

1

2010.1

Lock: 630155

esas.18

Výpočet deformácií prútov podľa normy

1

2010.1

Lock: 630155

esas.19

Výpočet deformácií dosiek podľa normy

1

2010.1

Lock: 630155

esas.19

Výpočet deformácií dosiek podľa normy

1

2010.1

Lock: 630155

esas.21

Vlastné kmitanie prúty

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.21

Vlastné kmitanie prúty

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.22

Vlastné kmitanie plochy

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.22

Vlastné kmitanie plochy

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.23

Dynamika prúty (rozšírenie)

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.23

Dynamika prúty (rozšírenie)

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.24

Dynamika plochy (rozšírenie)

esasp.01

1

2010.1

Lock: 630155

esas.24

Dynamika plochy (rozšírenie)

esasp.01

1

2010.1

Podmienky XIX. kola verejného ponukového konania
Predmetom predaja v XIX. kole verejného ponukového konania je software Scia Engineer 2010, ktorý je možné
odpredať ako celok za minimálne 30% súpisovej hodnoty majetku alebo je ho možné odpredať aj po jednotlivých
moduloch, pričom najnižšia cena za jednolivý modul v VIII. kole VPK predstavuje najmenej 175.-Eur. Správca
vyhodnotí ako víťaznú ponuku záujemcu, ktorý za predmetný majetok ponúkne najvyššiu sumu pri dodržaní
podmienok VPK, pričom uprednostní záujemcu ktorý ponúkne odkúpenie Software-u ako celku.
Ponuka musí obsahovať:
- návrh kúpnej ceny za označenú súpisovú položku, pričom ponúknutá kúpna cena musí dosahovať minimálne 30%
súpisovej hodnoty majetku – Softwar-u ako celku, respektíve najmenej 175.-Eur za jednotlivý modul.
- presné označenie záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia
občianskeho preukazu, prípadne cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra
podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná. Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 15 kalendárnych dní,
pričom lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (za
deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).
Záväzné ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebude správca akceptovať. Ponuky budú doručené na adresu
kancelárie správcu, s označením "PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ!”
Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk (Otváranie obálok) sa uskutoční do 3 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a o tomto
úkone sa spíše zápisnica. Správca obdržané ponuky vyhodnotí pričom rozhodujúcim kritériom pre víťaza
ponukového konania je najvyššia ponúkaná cena. S víťazom VPK správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Ku kúpnej cene
bude účtovaná DPH podľa platných predpisov.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0911259532 alebo e-mailom: jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
18

Dátum zápisu
10.01.2017

Popis
Zrážka zo mzdy za 12/2016

Súpisová hodnota
211,17 €

V Bratislave, dňa 10.01.2017

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K000734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavarija, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, 832 64 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

AKTUALZÁCIA SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY V ZMYSLE UST. § 76 ODS. 3 ZKR
·
·
·
·
·
·

zabezpečený veriteľ v prvom rade: SPV95, s.r.o., Štefanovičová 12, 811 04, IČO: 46693114 (pôvodný
zabezpečený veriteľ Tatra banka a.s., IČO: 00 686 930)
zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č. 262, 263
druh zabezpečovacieho práva – záložné právo
poradie zabezpečovacieho práva – 1.
zabezpečená pohľadávka vo výške 2.205.993,10,- €
vznik zabezpečovacieho práva:

Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzatvorené dňa 30.11.2011, deň vzniku záložného práva:
02.12.2011 na pozemky parc. č.: 2548/1, 2548/10, 2548/35, deň vzniku 05.12.2011 na pozemok parc. č. 2548/33
Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku uzatvorená dňa 20.08.2012, deň vzniku záložného práva:
21.08.2012 na pozemky parc. č.:532/16, 2548/4, 2548/34, 2548/45, 2548/46, 2548/47, 2548/48, 2548/49, 2599/3,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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21.08.2012 na pozemky parc. č.:532/16, 2548/4, 2548/34, 2548/45, 2548/46, 2548/47, 2548/48, 2548/49, 2599/3,
2599/4.
POZEMKY
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
1
2
3

C KN
532/16
C KN
2548/1
C KN
2548/4

Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria

4

C KN 2548/10 Ostatné plochy

5

C KN 2548/33 Ostatné plochy

6

C KN 2548/34 Zastavané plochy a nádvoria

7

C KN 2548/35 Ostatné plochy

8

C KN 2548/45 Zastavané plochy a nádvoria

9

C KN 2548/46 Zastavané plochy a nádvoria

10 C KN 2548/47 Zastavané plochy a nádvoria
11 C KN 2548/48 Zastavané plochy a nádvoria
12 C KN 2548/49 Zastavané plochy a nádvoria
C KN
13
2599/3
C KN
14
2599/4

Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria

Spolu súpisová hodnota

Výmera v m² LV č.
98

2718

9119

2718

1315

2718

2209

2718

519

2718

24

2718

841

2718

141

2718

32

2718

79

2718

8

2718

2

2718

142

2718

15

2718

Štát,
Katastrálne územie

Obec,

SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka
SR, Bratislava V, Petržalka, Petržalka

Spoluvl. podiel

Hodnota
v€

1/1

11.454,24

1/1

1.065.828,72

1/1

266.419,00

1/1

258.187,92

1/1

105.149,40

1/1

4.862,40

1/1

170.386,60

1/1

28.566,60

1/1

6.483,20

1/1

16.005,40

1/1

1.620,80

1/1

405,20

1/1

28.769,20

1/1

3.039,00

1.967.177,68 €

Aktualizácia súpisu odd. podstaty v zmysle ust. § 76 ods. 3 ZKR veriteľa SPV95, s.r.o., Štefanovičová 12, 811 04,
IČO: 46693114 z dôvodu zmeny veriteľa a z dôvodu vyhotovenia znaleckého posudku č. 87/2016, vyhotoveného
znaleckou organizáciou CORPORA, a.s., Záhradnícka 68, 821 01 Bratislava, IČO: 35 804 432
K vyššie uvedenému nehnuteľnému majetku sa vzťahuje aj zabezpečovacie právo veriteľa:
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Daňový úrad Bratislava
·
·
·
·
·

zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253
druh zabezpečovacieho práva – záložné právo
poradie zabezpečovacieho práva – 6., 7., 8., 9., 10.
zabezpečená pohľadávka vo výške – 446.498,63 €
vznik zabezpečovacieho práva – Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9101504/5/2714373/2013/Sik
zo dňa 12.06.2013, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9101504/5/3542155/2013/Sik zo dňa
23.07.2013, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9101504/5/4010858/2013/Sik zo dňa 03.09.2013,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9101504/5/4327505/2013/Sik zo dňa 23.09.2013, Rozhodnutie
o zriadení záložného práva č. 9101504/5/735894/2014/Sík zo dňa 25.02.2014, Rozhodnutie o zriadení
záložného práva č. 9101504/5/735894/2014/Sík zo dňa 25.02.2014,

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
·
·
·
·

zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č. 137, 138
druh zabezpečovacieho práva – Daňové záložné právo
poradie zabezpečovacieho práva – 10.
zabezpečená pohľadávka vo výške – 10.526,54,- €
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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vznik zabezpečovacieho práva – Rozhodnutím o zriadení záložného práva č. 1/13/230059-22/57/919241 zo
dňa 04.11.2013

Poznámka: veriteľom pod poradovým č. 30 - Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Daňový úrad Bratislava
boli správcom vyššie uvedené pohľadávky popreté čo do právneho dôvodu, výšky, poradia, vymáhateľnosti,
zabezpečenia zabezpečovacím právom a poradia zabezpečovacieho práva. Zo strany veriteľa Slovenská republika
– Finančné riaditeľstvo Daňový úrad Bratislava bola podaná incidenčná žaloba o určenie pravosti pohľadávok,
o ktorej doposiaľ nebolo rozhodnuté.
Spolu súpisová hodnota oddelenej podstaty: 1.967.177,68 €
Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: 18.07.2014
Deň aktualizácie súpisu oddelenej podstaty: 09.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR – majetok patriaci úpadcovi

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K000735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 09.01.2017
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Prihlásená suma spolu: 3.874,19 EUR

V Nitre, dňa 10.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom
konaní vedenom vo veci úpadcu: Ľuboš Slobodník, nar. 31. 5. 1984, Kukučínova 1006/30, 941 11 Palárikovo, mu
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 10. 1. 2017 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: D.A.S.
Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z
iného členského štátu, IČO: 47 250 569, Prievozská 4C, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku
v celkovej sume 157,31 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 19.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo 7. zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: BROKAT MEDIA s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46875409
Správca : JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, 97401 Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2R/13/2015
Spisová značka správcovského : 2R/13/2015/S1500
Miesto hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Čas hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Dátum hlasovania: písomné hlasovanie v elektronickej podobe do 02.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor zvolený na schôdzi veriteľov 31.03.2016
v zložení
Predseda:
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

Členovia veriteľského výboru:
Fobosila s.r.o.
v zastúpení JUDr. Martin Dianiška
RONVIL s.r.o.
v zastúpení JUDr. Jana Hlucháňová

Predseda veriteľského výboru zvolal zasadnutie veriteľského výboru s programom:

1.Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňaženie pohľadávok spôsobom uvedeným v žiadosti správcu
o uloženie záväzného pokynu zo dňa 23.12.2016.
3. Hlasovanie o vylúčení pohľadávok z konkurznej podstaty podľa návrhu správcu uvedenom v žiadosti o udelenie
záväzného pokynu zo dňa 23.12.2016.
4.Záver.

K bodu 1. :
Podľa § 38 ods. 3﴿ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ﴾ďalej ZKR﴿: „
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“

K bodu 2.:
Na požiadanie správcu, predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom
e-mailu členov veriteľského výboru aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o uložení záväzného pokynu na speňaženie nasledovných pohľadávok:

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

Sídlo

Rok vzniku

Súpisová hodnota

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Sándor – Huba Balázs

Str. Cugir 8A ap. 10, Mun. Tirgu

2014

90,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

62 000,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

271 150,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

378 675,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

1 636 250,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

63 580,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

619 905,00 €

Správca navrhuje:
·

vyhlásiť ešte dve kolá ponukového konania za najvyššiu ponúkanú cenu, v časovom rozostupe
minimálne 40 dní, za nasledovných podmienok:

Navrhované podmienky VPK:
1. Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ BROKAT MEDIA – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Daniel Janšo, Horná 2,
974 01 Banská Bystrica, v lehote 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk Správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Jednotlivé
pohľadávky nie je možné speňažiť samostatne, predmetom ponukového konania je výlučne súbor pohľadávok.
3. Ponuka musí obsahovať: a) Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom, b) výšku ponúkanej
kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia.
4. Jediným kritériom na prijatie ponuky bude výška a splatnosť ponúknutej kúpnej ceny. Pohľadávky odpredajú
najvyššej ponuke.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 3 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky spolu s členmi VV do piatich pracovných dní
odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
7. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0903 802 199, 0911 802 199, príp. cez
e-mail: reallux@reallux.sk.
Správca predloží všetky doručené ponuky na vyhodnotenie Veriteľskému výboru (ďalej len VV) a VPK bude
vyhodnotené na základe rozhodnutia VV.

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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Hlasovanie veriteľského výboru:
ZA:

3

PROTI:

0

ZDRŽALI SA:

0

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor udeľuje záväzný pokyn na speňaženie vyššie uvedených pohľadávok.

K bodu 3.:
Na požiadanie správcu, predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom
e-mailu členov veriteľského výboru aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o vylúčení hore uvedených pohľadávok z konkurznej podstaty, čo vzhľadom
na skutočnosť, že všetky príjmy zo speňaženia majetku ako všetky ostatné príjmy konkurznej podstaty dosiahli
k dnešnému dňu len sumu 6 251,35 EUR, bude mať za následok zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
nakoľko získané finančné prostriedky nebudú postačovať ani na odmenu správcu.

Hlasovanie veriteľského výboru:
ZA:

0

PROTI:

3

ZDRŽALI SA:

0

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor neudeľuje záväzný pokyn na vylúčenie vyššie uvedených pohľadávok z konkurznej
podstaty.

K bodu 4.:
Predseda veriteľského výboru konštatoval , že 7. zasadnutie veriteľského výboru prebehlo podľa programu.

Zápisnica bola vyhotovená v 5 origináloch 1x správca , 1x súd, 1x predseda veriteľského výboru, po 1 vyhotovení
členovia veriteľského výboru.

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

60

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

predseda veriteľského výboru
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

K000738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania

JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, Banská Bystrica 97401, S 1500, správca konkurznej podstaty úpadcu:
BROKAT MEDIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO:46875409, č.k. 2R/13/2015 OS
Banská Bystrica, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –veriteľského výboru zo dňa 02.01.2017
vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

V. kolo Verejného ponukového konania

na predaj súpisových položiek zaradených do všeobecnej podstaty, pohľadávok :
Dlžník

Sídlo

Rok vzniku

Súpisová hodnota

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Ricardo Pimentel

Castillo 5 de Mayo 147, Ciudad de Mexico

2014

960,00 €

Sándor – Huba Balázs

Str. Cugir 8A ap. 10, Mun. Tirgu

2014

90,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

62 000,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

271 150,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

378 675,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

1 636 250,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

79 475,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

63 580,00 €

ORS Europe s.r.o.

Martinická 987/3, 197 00 Praha

2015

619 905,00 €

Predmet ponukového konania bol zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku SR č. OV 41/2016 zo dňa
01.03.2016.

Podmienky:
1. Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ BROKAT MEDIA – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Daniel Janšo, Horná 2,
974 01 Banská Bystrica, v lehote 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk Správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Jednotlivé
pohľadávky nie je možné speňažiť samostatne, predmetom ponukového konania je výlučne súbor pohľadávok.
3. Ponuka musí obsahovať: a) Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom, b) výšku ponúkanej
kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia.
4. Jediným kritériom na prijatie ponuky bude výška a splatnosť ponúknutej kúpnej ceny.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 3 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky spolu s členmi VV do piatich pracovných dní
odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
7. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0903 802 199, 0911 802 199, príp. cez
e-mail: reallux@reallux.sk.

Banská Bystrica 09.01.2017

JUDr. Daniel Janšo, správca, v.r.

K000739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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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por. č.

Typ súpis. zložky majetku
Suma a mena
Popis majetkovej hodnoty
Súpisová hodnota majetku

27

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

iná majetková hodnota
908,64 EUR
zrážka zo mzdy za mesiace 11/2016 a 12/2016
908,64 EUR

K000740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. et Bc. Mária Raffajová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohutská 1597/107, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1979
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2015 /S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, sp. zn. 1K/59/2015 na majetok úpadcu Bc.
et Bc. Mária Raffajová, nar. 15.04.1979, trvale bytom: Starohutská 1597/107, 968 01 Nová Baňa podľa § 101
ods. 1 ZKR zverejňuje správca tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 3.402,48 EUR, ktorá
pozostáva z príjmov úpadcu vo výške 1.078,60 EUR; finančnej hotovosti vo výške 1.660,- EUR a nevyúčtovaný,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.

Celková suma priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.324,61 EUR. Celková suma určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 2.077,87 EUR.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške 39.362,90
EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 5,28 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:

číslo
KZP

v

Zistené celková pomer
suma
uspokojenia v %

Veriteľ:

Rozsah
uspokojenia

1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, so
3.755,56 €
sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, Česká republika

5,28 %

198,29 €

2

OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916, so sídlom Štúrova 5, Bratislava 1,
33.799,30 €
Slovenská republika

5,28 %

1.784,60 €

3

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 151653, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava,
1.808,04 €
Slovenská republika

5,28 %

95,46 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca

K000741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťun Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Veriteľ
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

32.
Iná majetková hodnota
Adrián Šavel – ŠATEX, Poprad, IČO: 32879288
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
136,99 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
10.01.2017

K000742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Abrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Viueska 170, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2016 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Peter Abrahám, nar.: 11.10.1980, bytom Ladomerská Vieska 170, 965 01 Ladomerská Vieska, v
konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/20/2016 oznamuje v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu
pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná
nasledovná pohľadávka zahraničného veriteľa:
SECAPITAL S.á.r.l., Rue du Laboratorie 9, Luxembursko, IČO: B 108305
Pohľadávka č. 2
Prihlásená celková suma: 489,- EUR
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu, v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie aktualizovaného zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
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.

K000744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Šebek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Radoslav Šebek, nar.: 23.08.1970, bytom A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen, v konkurze vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/53/2014 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná nasledovná pohľadávka
veriteľa:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 74 Bratislava, IČO: 36 361 518
Pohľadávka č. 1
Prihlásená celková suma: 1.614,78,- EUR
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 67/2016 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 67/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie : SNP 80/20 , 96001 Zvolen, správca podstaty úpadcu: Prowintech s.r.o.
„v likvidácii“, J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 571 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na 10. Februára
2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu Nám. SNP 81/20, (II. poschodie), 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1, Zahájenie.
2, Zistenie uznášania schopnosti schôdze veriteľov.
3, Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu a stave konkurzného konania.
4. Hlasovanie o výmene správcu..
5, Voľba veriteľského výboru, zástupcu veriteľov.

6, Schválenie správcu.
7, Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s úradne osvedčeným
podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K000746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Nagyová, nar. 21.2.1966, 925 83 Žihárec 147,
oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., že na základe prihlášky doručenej správcovi
dňa 3.1.2017 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 3.1.2017 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
veriteľa: Poštová banka, a.s., sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890. Veriteľ si prihláškou
uplatnil 1 pohľadávku. Celková prihlásená suma tejto pohľadávky predstavuje sumu 909,74 eur.
V Skalici dňa 10.1.2017
JUDr. Václav Sosna, správca

K000747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zachej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J. Alexyho 5037/33, *92101 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2016 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Eva Zachej v konkurze, nar. 17.11.1964, bytom: Cesta J. Alexyho
5037/33, 921 01 Banka zvolávam v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov
na deň 02.03.2017 (štvrtok) o 9:00 hod. v sídle správcu na Sladovníckej ulici č. 13, 917 01 Trnava, s nasledovným
programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver

Pri prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie na schôdzi veriteľov a
dokladom totožnosti.

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
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K000748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Dagmar Briešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 37/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 37/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac november 2016 vo
výške 6,55 €.

Vo Zvolene 10.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K000749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Brtková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 262, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016/S 1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY - AKTUALIZÁCIA
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Valéria Brtková, nar.: 06.10.1964, bytom: Školská 262, 029 43 Zubrohlava, sp.zn. správc.spisu:
1K/4/2016/S1448, týmto najmä podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p.,
dopĺňam súpis všeobecnej podstaty úpadkyne, zverejnený v OV č. 118/2016 dňa 20.06.2016 o nové súpisové
zložky majetku a zároveň tak aktualizujem celkový súpis všeobecnej podstaty úpadkyne:
I. Nehnuteľnosti

por.č. popis

1

výmera číslo katastrálne
okres
v m2
LV územie/obec

Pozemok:
parcela KN-E
713
č. 1383 - Lesné
pozemky

5286 Rabča

majetok inej
spoluvl. súpisová
poznámky osoby ako
podiel hodnota
úpadkyne:

Námestovo 2/3

95,00 €

Pozemok:

dôvod zapísania
deň
majetku tretej osoby zapísania

0,20
EUR/1m2

13.06.16

Manžel

Majetok patrí do
BSM, BSM zaniklo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok:
parcela KN-C
1079
č. 15/2 - Trvalé
trávne porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie

1024 Zubrohlava

1/1
Námestovo
(BSM)
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Manžel
7 887,49 7,31
úpadkyne:
€
EUR/1m2 Vladimír Brtko,
nar. 29.4.1961

BSM, BSM zaniklo
vyhláseník konkurzu
03.01.17
na majetok manžela
úpadkyne dňa
15.4.2016

II. Iné majetkové hodnoty

por.č. popis

právny dôvod/iné skutočnosti

umiestnenie

dátum
prijatia

súpisová
hodnota

1

Zrážky z príjmu úpadcu

27.06.16

100,00 €

2

Zrážky z príjmu úpadcu

27.06.16

100,00 €

3

Zrážky z príjmu úpadcu

26.07.16

60,00 €

4

Zrážky z príjmu úpadcu

25.08.16

100,00 €

26.09.16

50,00 €

Zrážky z príjmu úpadkyne vo výške 100 EUR/mesačne k
Účet správy podstaty
30.dňu v mesiaci od 19.4.2016 do 30.08.2016 a vo výške 50
úpadkyne /§ 67 ods. 1
EUR mesačne od 25.9.2016 /§ 67 ods. 1 písm.b) a § 72 ods.
písm.a) ZKR
2 ZKR

5

Zrážky z príjmu úpadcu znížené

6

Zrážky z príjmu úpadcu znížené

24.10.16

50,00 €

7

Zrážky z príjmu úpadcu znížené

24.11.16

50,00 €

8

Zrážky z príjmu úpadcu znížené

20.12.16

50,00 €

9

Zrážky z príjmu úpadcu znížené

20.12.16

50,00 €

10

Preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov
predbežného správcu

17.08.16

663,88 €

účet správy podstaty
úpadcu

V Žiline dňa 03.01.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K000750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrášová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. § 72, ods. 2 Zák. 7/2005. Súpisova
hodnota v mesiaci január 2017 je 16,00 €. Deň zapísania 10.1.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č. 232/2016 zo
dňa 05.12.2016, sp.zn.: 4K/36/2016 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č.
8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu MK Recovery, k.s., správca S 1754, so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.30 hod. do 16.00 hod.
Termín je nutné vopred si dohodnúť na tel.č.: +421 2 43412453 alebo mailom na spravca@kuchtova.sk
MK Recovery, k.s., správca

K000752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELÁ n.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovská cesta 1, 033 03 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 983 610
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu BELÁ, n.o. v likvidácii, so sídlom Dovalovská cesta 1, 033 03 Liptovský
Hrádok, IČO: 37 983 610 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 4K/13/2012 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zaradenej
do všeobecnej podstaty.
Predmetom ponukového konania je motorové vozidlo zn. Fiat Scudo, VIN ZFA2200086205162, rok výroby 2007,
360 tis. km.
Podmienky verejného ponukového konania:
Lehota na podanie záväznej ponuky je 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu
o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Záväzné ponuky musia byť doručené na adresu správcu Ing. Elena Fioleková, Mudroňova 43, 036 01 Martin a to
v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 4K/13/2012.
Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania odošle iba víťaznému účastníkovi. Kritériom
pre určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet ponukového
konania. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania Kúpnu zmluvu. Náklady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania Kúpnu zmluvu. Náklady
spojené s prevodom a zápisom MV znáša kupujúci.
Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka, b) označenie predmetu ponukového konania, c) navrhovanú celkovú kúpnu cenu za predmet
ponukového konania v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa
účastníka urobiť záväznú ponuku na predmet ponukového konania), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby
oprávnenej konať za účastníka.
Bližšie informácie o predmete ponukového konania je možné poskytnúť na základe dohody so správcom na tel. č.
0915 720 328, alebo mailovej adrese fiolekova@gmail.com

K000753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Marciňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/20/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, občan SR pod sp.
zn.: 40K/20/2016, správca oznamuje, že v zmysle § 96 ods. 2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti
podstate.
Zároveň správca úpadcu Michaela Marciňová oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod. v sídle správcu
na Moyzesovej 816/100, 017 01 Považská Bystrica a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate.
V Považskej Bystrici 10. januára 2017
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K000754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:

IV. POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota Deň
v Eur
zapísania

Por.č. Popis
7.

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §
340,45
72 ods. 2 zák.č. 7/2005 za mesiac december 2016

Poznámka

09.01.2017

Súpis doplnený ku dňu 10.01.2017
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K000755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K46/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania:
JUDr. Ján Súkeník správca úpadcu: Jozef Halan nar. 31.7.1982, bydliskom Uhlištná 270/20 Čereňany
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – Okresného súdu Trenčín vykonávajúceho pôsobnosť
veriteľského výboru vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľnej veci zapísanej v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2016 dňa 15.3.2016 - Osobného
motorového vozidla zn. Fiat Brava, 1,4 typ 182BA1AA, čierna metalíza, rok výroby 1997, Ev.č. ŠPZ PD 846BY,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 250 Eur /“ďalej len osobné motorové vozidlo“/ za podmienok
stanovených v záväznom pokyne príslušného orgánu.
Správca podmienky 1. kolo verejného ponukového konania zverejnil v obchodnom vestníku OV 226/2016, na
úradnej tabuli obce Čereňany ako i iným vhodným spôsobom na internete.
Lehota na predkladanie ponúk bola správcom stanovená do 14.12.2016 do 15,00 hodiny. Otváranie obálok bolo
správcom stanovené na deň 15.12.2016 o 10,00 hodine. Vyhodnotenie verejného ponukového konania bolo
správcom stanovené do 22.12.2016.
V stanovenej lehote boli správcovi doručené 2 ponuky na odpredaj osobného motorového vozidla. Dńa 15.12.2016
o 10,00 hod. sa v sídle správcu konalo otváranie obálok 1. kola verejného ponukového konania, pričom z otvárania
obálok bol správcom spísaný úradný záznam.
V zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu pri organizácii tohto verejného ponukového konania bolo možné
odpredať osobné motorové vozidlo za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % jeho súpisovej hodnoty.
Správca konštatuje, že 1. kolo verejného ponukového konania bolo úspešné. Najvyššia ponuka za predmetné
osobné motorové vozidlo predstavovala sumu 305,00 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Považskej Bystrici dňa 9.1.2017

JUDr. Ján Súkeník, správca

K000756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Weissenborn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1956
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vec: Schválenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alžbeta Weissenborn, nar. 15.06.1956, bytom Kengyeľská
404/1, 930 10 Dolný Štál, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ako zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku SR dňa 28.12.2016 pod č. OV
2016/248.
V Bratislave dňa 02.01.2017

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Zástupca veriteľov

K000757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac október 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 18.11.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac november 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou vo výške 59,62 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely
konkurzu dňa 19.12.2016.
JUDr. Ján Súkeník správca

K000759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac október 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 75,97 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané ma účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.11.2016.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K000760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Verzea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2013 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznom konaní si prihlásil nasledovný veriteľ svoju pohľadávku:
Slovenská konsolidačná a.s.
- v celkovej sume 88,43.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prievidzi dňa 10.1.2017
Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K000761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 159/2016
zo dňa 17.05.2016 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01
Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966 (ďalej len ako „úpadca“) v konkurze č.k. 40K/29/2016, oznamujem v súlade s
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Prihláška veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752,
ktorý si prihlásil na základe súhrnnej prihlášky pohľadávku vo výške 1 446,66 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1
446,66 €, pohľadávku vo výške 1 446,66 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1 446,66 €, pohľadávku vo výške 1
344,75 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1 344,75 €, pohľadávku vo výške 1 075,21 € pozostávajúcu z istiny vo
výške 1 075,21 € a pohľadávku vo výške 1 256,64 € pozostávajúcu z istiny vo výške 1 256,64 €.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 10.10.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K000762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kútny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/10/2013S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/10/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
16./ INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Právny dôvod: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky z príjmu za obdobie 7/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 53,00,- €
17./ INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Právny dôvod: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky z príjmu za obdobie 8/2016
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 52,30,- €
18./ INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Právny dôvod: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky z príjmu za obdobie 9/2016
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 52,30,- €
19./ INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Právny dôvod: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky z príjmu za obdobie 10/2016
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 52,30,- €

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K000763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac november 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou vo výške 83,97 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely
konkurzu dňa 15.12.2016.
JUDr. Ján Súkeník - správca

K000764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznam o doplnení súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S
1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966
(ďalej len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/29/2016, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu o tieto položky:

Súpisné
č.

Predmet

Súpisová
hodnota

10

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka z výsluhového dôchodku za 159,07 €
mesiac december 2016

Súpisné
č.

Predmet

Súpisová
hodnota

11

Preúčtovanie kreditného zostatku na účte v TATRA banka, a.s. z
4,77 €
dôvodu zrušenia účtu

Typ zložky

Deň zápisu

Iná majetková
09.01.2017
hodnota

Typ zložky

Deň zápisu

Iná
hodnota

09.01.2017

majetková

V Novom Meste nad Váhom dňa 09.01.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K000765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AL - OCELL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 931
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: AL-OCELL, s.r.o., Kvetoslavov 181, 930 41 Kvetoslavov, IČO:
31 391 931, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38508/T, podľa
ustanovenia § 147 ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o pokračovaní schvaľovacej schôdze
účastníkov plánu.
Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu bude pokračovať dňa 25.01.2017 o 11,00 hod. na adrese: Pekárska
11, 917 01 Trnava. Deň pokračovania schvaľovacej schôdze bol určený v súlade s § 147 ods. 3 ZKR.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 10,00 hod do 11,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a dokladom totožnosti.
Program pokračovania schvaľovacej schôdze:
1.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
2.Záver
Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 10.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 10.01.2017
o 11.00 hod.: Z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny z dôvodu legislatívnych zmien ZKR účinných od
01.01.2017.
Odo dňa 17.01.2017 je možno nahliadnuť do upraveného reštrukturalizačného plánu v kancelárií správcu Pekárska
11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na tel. č.033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K000766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škrváňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Škrváňová, nar. 01.11.1974,
trvale bytom Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 28.02.2017
o 10.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 09.45 hod.), ktorá sa bude konať v sídle spoločnosti FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., na adrese: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších informácií je
možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707
782.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Vo Zvolene, dňa 10.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K000767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40K/13/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH
ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Správca úpadcu: Ján Mikláš, nar. 31.05.1975, bytom 916 38 Beckov, štátny občan SR zverejňuje svoj zámer
zostaviť v zmysle § 96 ZKR rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zapísanej vo zverejnenom súpise všeobecnej
podstaty majetku úpadcu v OV č. 142/2015 zo dňa 27.07.2015 pod č. K016625. Zároveň týmto oznamuje, že
zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nitrianska
42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. + 421 908 845 515 resp. na adrese:
spravcovskydom@gmail.com
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Správcovský
dom,
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

k.s.,

Správca

K000768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakoš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 2391/6 2391/6, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/27/2016 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/27/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §
72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. za mesiac 11/2016 vo výške 9,03 EUR a 92,30 EUR, dedičstvo po J. Bakošovi, sp. zn.
1D/152/2016, vo výške 11 744,50 EUR, spolu evidované ako pohľadávka z účtu 2679 2151 - Viliam Bakoš
4K/27/2016.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K000769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Lennerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s. so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Gabriela Lennerová, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, nar. 21.04.1980, oznamuje veriteľom, že
dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v
čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: office@advisorsks.sk, mobil: 0948 376 167.

K000770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Lennerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Gabriela Lennerová,
bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, nar. 21.04.1980 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8K/66/2016, zo dňa 02.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Gabriela Lennerová, residing Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, born 21st April of 1980
(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 8K/66/2016 dated 2nd January 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2017 dňa 09.01.2017.
Dňom 10.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 5/2017 on 9th
January 2017. Bankruptcy was declared on 10th January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only
„the BRA“ ) applies:
1. 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).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery 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).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Advisors k.s., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,
Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I (§ 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).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – Advisors k.s., Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers the application to
the court - District Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, 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
Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. 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).
4. 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 Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. 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. 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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. 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).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
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8. 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).
8. 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).
9. 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).
9. 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).
10. 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).
10. 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).
11. 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).
11. 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).
12. 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).
12. 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).
13. 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).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
14. 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).
14. 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
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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).
15. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. 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).
17. 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).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. 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 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).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to
decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the
doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197
sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the
judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of
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judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of
exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration;
in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure).
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 Bratislave dňa 10.01.2017
In Bratislava, on 10th January 2017

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., trustee of the Bankrupt

K000771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 927 631
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/27/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/27/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava, IČO: 35 937 874, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej sume 1.225,90 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej sume 283,64 EUR;
pohľadávka č. 3 v celkovej sume 290,38 EUR; pohľadávka č. 4 v celkovej sume 103,67 EUR;
pohľadávka č. 5 v celkovej sume 104,55 EUR; pohľadávka č. 6 v celkovej sume 104,01 EUR;
pohľadávka č. 7 v celkovej sume 159,54 EUR; pohľadávka č. 8 v celkovej sume 240,44 EUR;
pohľadávka č. 9 v celkovej sume 205,74 EUR; pohľadávka č. 10 v celkovej sume 200,35 EUR;
pohľadávka č. 11 v celkovej sume 133,29 EUR; pohľadávka č. 12 v celkovej sume 207,69 EUR;
pohľadávka č. 13 v celkovej sume 110,58 EUR; pohľadávka č. 14 v celkovej sume 208,47 EUR;
pohľadávka č. 15 v celkovej sume 208,47 EUR; pohľadávka č. 16 v celkovej sume 209,60 EUR;
pohľadávka č. 17 v celkovej sume 163,01 EUR; pohľadávka č. 18 v celkovej sume 111,18 EUR;
pohľadávka č. 19 v celkovej sume 110,93 EUR; pohľadávka č. 20 v celkovej sume 110,91 EUR;
pohľadávka č. 21 v celkovej sume 111,30 EUR; pohľadávka č. 22 v celkovej sume 116,16 EUR;
pohľadávka č. 23 v celkovej sume 8,92 EUR; pohľadávka č. 24 v celkovej sume 57,40 EUR;
pohľadávka č. 25 v celkovej sume 58,80 EUR; pohľadávka č. 26 v celkovej sume 56,70 EUR;
pohľadávka č. 27 v celkovej sume 57,57 EUR.
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K000772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dolinajec "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 654/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1964
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. , správca úpadcu Ivan Dolinajec „v konkurze“, nar.: 9.11.1964, bytom: Kálov 654/25,
010 01 Žilina, týmto podľa ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že

·
·

zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty a
má zámer zostaviť rozvrh výťažku dosiahnutého speňažením konkurznej podstaty.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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.

Nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné u správcu úpadcu a to na adrese: Nám. SNP 15, 974
01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12. 00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 0903 620 921.

V Banskej Bystrici, dňa 10.1.2017
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca úpadcu

K000773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Hencz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 315, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/17/2016 S 1525
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Okresný súd Nitra
27K/17/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku úpadcu: – Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, 946 31
Chotín, zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 15.02.2017 o 11,00 hod. v
Nových Zámkoch na ulici L.Kassáka č.8., tel.č. 0948 097 397
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR
Záver

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

V Nových Zámkoch, dňa 10.01.2017
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K000774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dolinajec "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 654/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1964
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. , správca úpadcu Ivan Dolinajec „v konkurze“, nar.: 9.11.1964, bytom: Kálov 654/25,
010 01 Žilina, týmto podľa ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že

·
·

zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
podstaty a
má zámer zostaviť rozvrh výťažku dosiahnutého speňažením oddelenej konkurznej podstaty -nebytového
priestoru č. 12-1

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
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a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo, že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako
rozsahu určenom správcom.

Nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné u správcu úpadcu a to na adrese: Nám. SNP 15, 974
01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12. 00 hod a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 0903 620 921.

V Banskej Bystrici, dňa 10.1.2017
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca úpadcu

K000775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 75/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Ján Výbošťok, nar. 27. 04. 1977, bytom Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen, č. k.
4K 75/2016 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu v úradných hodinách 08:30 - 11:15 hod. a 12.15 – 15:00 hod. každý pracovný deň. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: msufliarska@post.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s.,
Ing. Martina Šufliarska, komplementár

K000776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam pre známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike zverejnený v
súlade s čl.40 Nariadenia Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 o konkurznom konaní

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

87

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len ako „úpadca“/
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn 4K 75/2016 zo dňa 03. 01. 2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Výbošťok, nar. 27. 04. 1977, bytom Obrancov mieru 185/1, 960 01
Zvolen.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May,2000 , as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – Ján Výbošťok, Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen, (hereinafter only “the
debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No.
4K 75/2016 dated on 03 of Januar 2017 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2017 dňa 10. 01.
2017.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 6/2017
on 10. 01. 2017.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
RESKON, k.s., správca, Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec a v jednom rovnopise na Okresnom súde Banská Bystrica:
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica ku spisovej značke 4K 75/2016. Ak veriteľ
doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: RESKON, k.s.,
správca, Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic and in one original to the District court Banská
Bystrica to the address: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
republic to the file
No: 4K 75/2016. Application which will be delivered later will be considered as claim in bankruptcy
proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other rights associated with lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form
and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of
claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published
by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce,
the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with professional care. Documents proving
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the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with professional care. Documents proving
evidence stated in application have to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the
application, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as unsecured claim. For each
secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a
legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurzu
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition
upon which the claim arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka..
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat
in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have registered seat or branch office in Slovak
republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the
bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by
publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District
court cannot be corrected or amendet. This disclosure relates to foreign creditors, whose office or
residence is unknown from the documents of the debtor.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
RESKON, k.s., za správcu Ing. Martina Šufliarska, komplementár
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K000777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S 1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

36.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 381,66
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 381,66 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 09.01.2017
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
JUDr.Ivana Sláviková, správca S1672

K000778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2015 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
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Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Igor Stančík, nar. 8.3.1977, bytom Na Hôrke č. 50/22, 949 11 Nitra, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 22.11.2016, vyhlásil dňa 7.12.2016 v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii:

I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: fotoaparát Nikon D 90, č. 5200238, rok výroby 2013

vec/súbor

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 221/2016 dňa 18.11.2016.

Dňa 4.1.2017 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v I. kole verejného
ponukového konania na odplatný predaj vyššie uvedeného majetku ako celku. V stanovenej lehote do kancelárie
správcu nebola doručená žiadna ponuka. Správca týmto konštatuje, že I. kolo verejného ponukového
konania bolo neúspešné.

V Leviciach dňa 9.1.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K000779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2015 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Igor Stančík, nar. 8.3.1977, bytom Na Hôrke č. 50/22, 949 11 Nitra, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 22.11.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií:

II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: fotoaparát Nikon D 90, č. 5200238, rok výroby 2013

vec/súbor

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 221/2016 dňa 18.11.2016.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu, ak bude takýchto návrhov
niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený
odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0911
733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE Nikon 31K/53/2015 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať
späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci totožnosť
záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty záujemcu; ak je
záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo
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záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty
záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo
výške minimálne 20 % z navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK29 1111 0000 0010 0306 6018, vedený
v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 16-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty a písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Na Hôrke č. 50/22, 949 11 Nitra.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech účtu č. účtu:
SK29 1111 0000 0010 0306 6018 vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka Levice,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky sa
odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú zálohu na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 9.1.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu
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K000780
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226
(konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, sp.zn.: 4K/34/2016, týmto v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.. – Motorové vozidlo KIA CEED, VIN:
U5YHB511ACL274863, EČV: VT987BM.
Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec a to Motorové vozidlo KIA CEED, VIN: U5YHB511ACL274863,
EČV: VT987BM, ktorá je zahrnutá do súpisu oddelenej podstaty VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.,
ktorej súpis bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV 229/2016, dňa 30.11.2016.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť od dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu
kancelárie správcu majetku úpadcu Mgr. Peter Žoldoš, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice tak, aby do kancelárie
správcu boli doručené najneskôr do 15 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnických osôb originál, resp. osvedčenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci Motorové vozidlo KIA CEED, VIN:
U5YHB511ACL274863, EČV: VT987BM, tak ako je uvedená v súpise vo vydaní Obchodného vestníka SR pod
číslom OV 229/2016, dňa 30.11.2016,
c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
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vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom podlieha schváleniu
príslušným orgánom. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom správca prihliada na
záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za odkúpenie hnuteľnej veci najvyššia.
Úspešnému záujemcovi bude motorové vozidlo predané v stave, v akom „stojí a leží“, pričom úspešný záujemca
bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady odviesť motorové vozidlo z miesta uskladnenia do 7 dní od
uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uskutočniť prepis vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte do 10
dní odo dňa prevzatia vozidla, a to na svoje náklady. (Miesto uskladnenia vozidla je Š – AUTOSERVIS VRANOV
s.r.o. vo Vranove nad Topľou, ulica Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou). Zabezpečený veriteľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky prípadné ponuky záujemcov. Kupujúcemu bude vozidlo odovzdané až po
úplnom uhradení kúpnej ceny na účet správcu.
Správca umožní jednu ohliadku predmetu ponukového konania, ktorá sa uskutoční dňa 23.01.2017 o 10:00 hod. na
adrese Š – AUTOSERVIS VRANOV s.r.o. vo Vranove nad Topľou, ulica Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad
Topľou, pričom za účelom ohliadky je nutné vopred prihlásiť sa u správcu e-mailom na adrese:
zoldosmail@gmail.com.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K000781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Eva Birošová (konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov,
sp.zn.: 2K/15/2016, týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 13.12.2016 vyhlasuje
ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci patriacej do všeobecnej podstaty – súbor hnuteľných vecí –
nefunkčné šijacie stroje.
Predmetom ponukového konania je súbor hnuteľných vecí – nefunkčné šijacie stroje, ktorý je zahrnutý do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV
188/2016, dňa 30.09.2016.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť od dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Hnuteľná vec bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu
kancelárie správcu majetku úpadcu Mgr. Peter Žoldoš, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice tak, aby do kancelárie
správcu boli doručené najneskôr do 15 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
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a) u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie hnuteľnej veci súbor hnuteľných vecí – nefunkčné šijacie stroje, tak
ako je uvedená v súpise vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom 188/2016, dňa 30.09.2016,
c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom podlieha schváleniu
príslušným orgánom. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom správca prihliada na
záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za odkúpenie hnuteľnej veci najvyššia.
Úspešnému záujemcovi bude predmet ponukového konania predaný v stave, v akom „stojí a leží“, pričom úspešný
záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady odviesť stroje z miesta uskladnenia do 7 dní od
uzavretia kúpnej zmluvy. (Miesto uskladnenia je Malý Šariš).
Správca umožní dve ohliadky predmetu ponukového konania, pričom za účelom ohliadky je nutné vopred prihlásiť
sa u správcu e-mailom na adrese: zoldosmail@gmail.com.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K000782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krakovský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016-S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznámenie doplnenia súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Štúrova 22, 040 01 Košice (do 31.12.2016 so sídlom: Čajakova 1,
040 01 Košice), správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28,
040 18 Košice, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30K/16/2016, zo dňa
01.08.2016, zverejneným v OV č. 152/2016, pod číslom: K018214 dňa 08.08.2016 s účinnosťou ku dňu 09.08.2016
vyhlásený konkurz, týmto oznamuje doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty veriteľa o súpisové
zložky majetku č.: VP – 05 až VP - 09

Por. č.: 5
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Identifikačné číslo: VP -05
Označenie: peňažný majetok
Súpisová hodnota majetku: 663,88 eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: peňažný majetok vo vlastníctve úpadcu v vyhlásenia konkurzu - preddavok na
úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu zaplatený pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na
účet Okresného súdu Košice I

Por. č.: 6
Identifikačné číslo: VP -06
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 625,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 09/2016
Dlžník: Kuenz – SK s.r.o., Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO: 36211974

Por. č.: 7
Identifikačné číslo: VP -07
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 705,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 10/2016
Dlžník: Kuenz – SK s.r.o., Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO: 36211974

Por. č.: 8
Identifikačné číslo: VP -08
Označenie: iná majetková hodnota
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

97

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

Súpisová hodnota majetku: 760,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 11/2016
Dlžník: Kuenz – SK s.r.o., Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO: 36211974

Por. č.: 9
Identifikačné číslo: VP -09
Označenie: iná majetková hodnota
Súpisová hodnota majetku: 700,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka na časť mzdy z pracovného pomeru úpadcu podliehajúcej
konkurzu za obdobie 12/2016
Dlžník: Kuenz – SK s.r.o., Perínska cesta 283, 044 58 Kechnec, IČO: 36211974

V Košiciach, dňa 10.01.2017

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K000783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krakovský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734/28, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2016-S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku oddelenej podstaty
JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01 Košice (do 31.12.2016 so sídlom: Čajakova 1,
Košice), správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice), správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18
Košice v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu bol
zostavený zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO:
00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku
oddelenej podstaty.

Zoznam pohľadávok proti uvedenej oddelenej podstate je k nahliadnutiu pre dotknutého veriteľa a veriteľov
pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, dotknutý veriteľ a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

V Košiciach dňa 08.01.2017
JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca

K000784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 93, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Jana Chovanová, 93 Pečeňany 956 36, Slovenská republika, dátum
narodenia: 02.05.1965 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00
hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom
e-mailu na adrese: zemanovič@onlinespravca.sk.

Mgr. Branislav Zemanovič

K000785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 93, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Ako správca úpadcu Jana Chovanová, 93 Pečeňany 956 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.05.1965
(ďalej aj ako. „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 22K/7/2016 zo dňa
29.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom
správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441 770 zapísaný v Zozname správcov, vedenom
na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1510, bol ustanovená do funkcie správcu
Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 3/2017 zo dňa 04.01.2017.

Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Mgr. Branislav Zemanovič, Piaristická 44,
911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 22K/7/2016.

Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§
28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák.
č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky,
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku ( § 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Toto zverejnenie sa vzťahuje k
zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K000786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035-24
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca úpadcu: Ingrid Pitoňáková, narod. 13.8.1972, bytom Trieda 1.mája č.2223/27,
052 05 Spišská Nová Ves , v zmysle ust.§ 32 ods.7 písm.c/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje bankový účet vedený v OTP
Banka Slovensko a.s. : IBAN: SK40 5200 0000 0000 1724 8555, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 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.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K000787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Jurkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca na základe §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 03. 01. 2017 boli do konania 4K/38/2016 doručené prihlášky
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951, s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 2.030,28 Eur.

K000788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Monika MARTONOVÁ, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Ing. Pavol KUBALA, rodné priezvisko: Kubala,
dátum narodenia: 07.08.1961 s miestom trvalého pobytu: Drobného 1893/5, 841 01 Bratislava, občan Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) za prvou bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v banke s obchodným menom
Tatra banka, a.s., so sídlom v Slovenskej republike: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, číslo účtu: 000000 2935152156/1100, IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156, BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00
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.
V Bratislave, dňa 10. januára 2017
Monika Martonová, správca

K000789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

90

Celková
suma
26,38

Mena Právny dôvod
príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
november 2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
EUR
§ 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou
príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
december 2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

Typ zložky

SIMZU SLOVAKIA, s.r.o.,
Vyšehradská 12, 851 06
Bratislava, IČO: 46 932 119

26,38 €

Peňažná
pohľadávka

SIMZU SLOVAKIA, s.r.o.,

Peňažná

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26,38

EUR
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SIMZU SLOVAKIA, s.r.o.,
december 2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
Vyšehradská 12, 851 06
§ 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
Bratislava, IČO: 46 932 119
exekúciou

Deň vydania: 13.01.2017
26,38 €

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K000790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hornáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 178, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 994 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/60/2011 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/60/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

87

39,94

EUR

Dlžník (zamestnávateľ)

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
AGRO-RU, s.r.o., Horná Streda
november 2016 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §
619, 916 24 Horná Streda, IČO:
72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
50 171 941
exekúciou

Súpisová
hodnota

Typ zložky

39,94 €

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K000791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Polláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/11/2013 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/11/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Alica Polláková, nar. 23.08.1953,Jazmínová 5, 040 11 Košice, vedenej na Okresnom
súde Košice 1, sp. zn. 30K/11/2013, správca podstaty úpadcu JUDr. Iveta Petejová, so sídlom Hlavná 20, 040 01
Košice v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť,
a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0905 891 361 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.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

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

103

Obchodný vestník 9/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2017

K000792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

91

27,03

náhrada trov konania podľa
EUR rozsudku OS Trenčín, č.k.
36Cbi/24/2015

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29.
27,03 €
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K000793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Fučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca úpadcu Gejza Fučko, nar. 18.04.1968, trvale bytom Záhradná 193/9, 076
43 Čierna nad Tisou, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27. februára 2017 o 14.00
hod. v kancelárskych priestoroch na ul. Tajovského 13, 040 01, Košice.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Rôzne, záver.

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K000794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Fučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca úpadcu Gejza Fučko, nar. 18.04.1968, trvale bytom Záhradná 193/9, 076
43 Čierna nad Tisou, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/42/2016 zo dňa 16.11.2016,
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
kaucia vo výške 350 Eur na účet číslo SK04 0900 0000 0051 2408 4392 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K000795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 98 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

V Bratislave dňa 9.1.2017

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

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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K000796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 98 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate nezabezpečených veriteľov úpadcu za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu výťažku z uvedenej
všeobecnej podstaty úpadcu.

Správca týmto zároveň informuje v súlade s ust. § 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR všetky zainteresované osoby, že:
·
·
·

Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Bratislave dňa 9.1.2017

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K000797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

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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KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa úpadcu: Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava za účelom vyhotovenia rozvrhu z uvedenej oddelenej podstaty úpadcu.

Správca týmto zároveň informuje v súlade s ust. § 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR všetky zainteresované osoby, že:
·
·
·

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Bratislave dňa 9.1.2017

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K000798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.

V Bratislave dňa 9.1.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K000799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/95/2010 zo dňa 11.04.2011 bol na majetok úpadcu PODIELOVÉ
DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE, Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO 35 784 717 vyhlásený konkurz a JUDr.
Marek Letkovský, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava bol ustanovený za správcu konkurznej
podstaty úpadcu.
V zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
správca konkurznej podstaty týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28.04.2017 (piatok) o
09:00h v priestoroch Strediska kultúry Bratislava Nové mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, s nasledovným
programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze,
Správa predsedu veriteľského výboru o činnosti veriteľského výboru,
Správa správcu o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ods. 1 písm. b) ZKR),
Rôzne, diskusia,
Záver.

Schôdza sa začína o 09:00h prezentáciou veriteľov, po skončení prezentácie (predpokladané trvanie cca 1,5 - 2
hodiny) bude otvorený program schôdze. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti. Zástupcovia veriteľov, ktorí zastupujú viac ako 40 veriteľov sú povinní dostaviť sa v dostatočnom
časovom predstihu z dôvodu, aby neohrozili posun otvorenia schôdze neúmerným predĺžením doby prezentácie.
JUDr. Marek Letkovský, správca
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