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Konkurzy a vyrovnania
Krajský súd v Bratislave
K00819

sp. zn.: 2 K 61/97
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave rozhodol v konkurznej veci úpadcu
Harvardský garančný a násobkový investičný fond, a.s.
v likvidácii, Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO: 31 379 087,
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
takto:
Súd schvaľuje konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov predloženú správcom JUDr. Gertou Flassikovou ku dňu 30. 3. 1999.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
Bratislava, dňa 3. 6. 1999
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 5/99 K00247
OV 14/97 K00150
❑

K00820
Spis. zn.: 4 K 238/98
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 4. 6. 1999 pod č. k.:
4 K 238/98-38 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: PROGRES J4M, spol. s r.o., Fraňa Kráľa, Sereď, IČO: 30 999 171.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Alojz
Prelovský, Štefánikova 3, Trnava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
4 K 238/98. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho
doručenia na Krajskom súde v Bratislave.
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ustanoveným správcom a známymi veriteľmi, ktorým súd doručuje toto uznesenie
podľa § 13 ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
JUDr. Dáša Filová v. r.
sudkyňa

pečenie. Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte
k č. k.: 2 K 26/97. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa
nebude brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudkyňa
❑

K00822
Spis. zn.: 3 K 229/98
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 7. 6. 1999 pod
č. k.: 3 K 229/98 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s., Krížna 44, 824 85 Bratislava, IČO: 35 705 388.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Bernard
Ondrejka, advokát, Advokátska kancelária, Holekova 2,
811 04 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
3 K 229/98. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Ivan Martinkovič v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 10/99 K00647
OV 31/98 K00878
❑

K00823
Spis. zn.: 3 K 90/99
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 8. 6. 1999 pod
č. k.: 3 K 90/99 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: KOVOLIFT, s.r.o., Vajnorská 135, 832 37 Bratislava, IČO:
31 335 306.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Michal Rosina, advokát, Advokátska kancelária, 17. novembra 37,
914 51 Trenčianske Teplice.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
3 K 90/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Ivan Martinkovič v. r.
sudca
❑

K00824

Spis. zn.: 3 K 108/96

❑

Upovedomenie o konečnej správe a vyúčtovaní

K00821
Spis. zn.: 2 K 26/97
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 4. 6. 1999 pod
č. k.: 2 K 26/97-45 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Peter Guliš, Agátová 9, 936 01 Šahy, r. č.:
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj
Kubaský, advokát, Medveďovej 12, 851 01 Bratislava.
Súd vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote
60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky
s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabez-

Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a dlžníka, že
správca konkurznej podstaty Ing. Miroslav Šefčík úpadcu:
KOŠA, akciová spoločnosť, 946 03 Kolárovo, IČO:
00 589 853, predložil súdu konečnú správu s vyúčtovaním
odmeny.
Súd vyvesí konečnú správu dňa 6. 7. 1999 pod sp. zn.:
3 K 108/96 na úradnú tabuľu súdu.
Upozornenie: Veritelia a dlžník môžu voči konečnej správe
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a vyúčtovaniu odmeny podať námietky do 15
dní odo dňa, keď konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na úradnej tabuli súdu na
Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 9. 6. 1999
JUDr. Ivan Martinkovič v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 6/98 K00119
❑

K00825
Spis. zn.: 2 K 32/99
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 9. 6. 1999 pod
č. k.: 2 K 32/99 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: LevHydina, a.s., Géňa 56, 934 01 Levice, IČO: 36 526 983.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Barát, Advokátska kancelária, Farská 50, 949 01 Nitra.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
2 K 32/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudkyňa
❑

K00826
Spis. zn.: Z-2-1 K 93/96
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 9. 6. 1999 pod
č. k.: Z-2-1 K 93/96 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Pohronský cukrovar, štátny podnik v likvidácii, 935 62
Pohronský Ruskov, IČO: 00 894 605.
Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr.
Jarmila Doležalová, Medená 22, 811 02 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
Z-2-1 K 93/96. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Vladimír Kitta v. r.
sudca
❑

K00827

Spis. zn.: 6 K 6/98
UZNESENIE
(v skrátenom znení)
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K00828
č. k. 7 K 5/99-83
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava, Štúrova 5, 813 54
Bratislava, proti odporcovi: FinConsult, s.r.o., Jókaiho 35,
821 06 Bratislava, IČO: 31 384 919, o vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
takto:
Súd návrh zamieta pre nedostatok majetku.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
P O U Č E N I E: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
cestou tunajšieho súdu písomne, dvojmo.
V Bratislave, dňa 8. 6. 1999
JUDr. Darina Ličková v. r.
sudkyňa
❑

K00829
č. k. 7 K 193/98-36
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Poľnobanka, a.s., Bratislava, Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, proti odporcovi: MB IMPEX, s.r.o., Radvanská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 007 757, o vyhlásenie konkurzu, rozhodol
takto:
Súd návrh zamieta pre nedostatok majetku.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Súd určuje predbežnému správcovi Mgr. Petrovi Kubíkovi,
komerčnému právnikovi, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava,
odmenu na sumu 10 000 Sk, ktorá mu bude poukázaná cestou učtárne Krajského súdu v Bratislave do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
P O U Č E N I E : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
cestou Krajského súdu v Bratislave písomne, dvojmo.
V Bratislave, dňa 8. 6. 1999
JUDr. Darina Ličková v. r.
sudkyňa
❑

K00830
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa-veriteľa
Investičná a rozvojová banka, a.s., v nútenej správe, Štúrova 5, 813 54 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka ALPHA-FERTIGHAUS GmbH, spol. s r.o., Príjazdná
7/a, 835 55 Bratislava, rozhodol
takto:
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALPHAFERTIGHAUS GmbH, spol. s r.o., Príjazdná 7/a, 835 55
Bratislava, IČO: 31 378 030, sa zamieta pre nedostatok majetku.
P o u č e n i e: Proti uzneseniu je prípustné odvolanie do 30
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.
Krajský súd v Bratislave, dňa 10. 6. 1999
JUDr. Blažena Hirnerová v. r.
sudca

č. k.: 4 K 103/97-97
UPOVEDOMENIE
úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V právnej veci úpadcu: COLORBERT, spol. s r.o., Ráztočná
56, 822 09 Bratislava, IČO: 17 319 595, predložil správca
konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku
z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na úradnej tabuli súdu 11. 6. 1999.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať
proti nim námietky (§ 29 ods. 3 zák. č.
328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo naze-
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rať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy
a odpisy, ak sú pre to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (§ 44 ods. 1 O. s. p.).
V Bratislave, dňa 10. 6. 1999
JUDr. Dáša Filová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 4/98 K00063
❑

K00831
Spis. zn.: 3K 180/96
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: PROGRES J4, spol. s r.o., Dionýza Štúra, 926 01 Sereď, IČO:
18 049 079, nariaďuje prieskumné pojednávanie na
21. 7. 1999 o 10.00 h v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 60, prízemie.
Prezentácia prítomných veriteľov sa začne o 9.30 h.
Účasť správcu a úpadcu na pojednávaní je nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 11. 6. 1999
JUDr. Ivan Martinkovič v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 5/98 K00091
❑

K00832
Spis. zn.: 2 K 279/98
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 14. 5. 1999 pod
č. k.: 2 K 279/98 zrušil návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: AUTRO-PROFI-SERVIS, s.r.o., Galvaniho
12, Bratislava, IČO: 31 398 537, pre jeho nemajetnosť.
Uznesenie nedobudlo právoplatnosť dňa 9. 6. 1999.
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudkyňa
❑

K00833
Spis. zn.: 2 K 312/98
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 14. 5. 1999 pod
č. k.: 2 K 312/98 zrušil návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: RENS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Anenská 1, 811 05 Bratislava, IČO: 31 339 344, pre jeho nemajetnosť. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
15. 6. 1999.
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudkyňa
❑

K00834
Spis. zn.: 3 K 147/99
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 15. 6. 1999 pod
č. k.: 3 K 147/99 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo vlastníkov, Kamenica nad Hronom, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 00 199 257.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Robert Sivák, komerčný právnik, Pod lipami 80, 940 01 Nové
Zámky.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k č. k.:
3 K 147/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Ivan Martinkovič v. r.
sudca

133

K00835

Spis. zn.: 38 K 64/96

UPOVEDOMENIE
úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe
V konkurznej veci úpadcu: READY, s.r.o. v likvidácii,
831 03 Bratislava, IČO: 31 342 205, predložil správca konkurznej podstaty súdu konečnú správu o speňažení majetku
z konkurznej podstaty s vyúčtovaním odmien a výdavkov
s prílohami.
Konečná správa bola vyvesená na úradnej tabuli súdu dňa
9. 6. 1999 s tým, že do 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku môžete proti konečnej správe podať námietky.
Konečná správa o speňažení majetku z konkurznej podstaty
s vyúčtovaním odmien a výdavkov s prílohami budú v spise
na nahliadnutie.
JUDr. Dáša Filová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 10/97 K00093
OV 9/97 K00086
❑

K00836

Spis. zn.: 6 K 33/97
UZNESENIE
(v skrátenom znení)

Krajský súd v Bratislave v právnej veci úpadcu Pozemné
stavby, š.p. v likvidácii, Nádražná 8, 909 01 Skalica, IČO:
00 687 839, rozhodol o konečnej správe
takto:
Konečná správa o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu sa schvaľuje.
P o u č e n i e : Proti uzneseniu je prípustné odvolanie do 30
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Blažena Hirnerová v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 9/99 K00520
OV 3/99 K00121
OV 8/97 K00072
❑

K00837
38 K 113/96
ROZVRHOVÉ UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v právnej veci úpadcu MONRIS,
družstvo v likvidácii, Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO:
00 678 864, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej
podstaty takto
rozhodol:
Správca konkurznej podstaty vykoná tento rozvrh podľa
schválenej konečnej správy a vyúčtovania odmeny a výdavkov a podľa upraveného zoznamu prihlášok do 15 dní odo
dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia nasledovne:
výdavky a odmena správcu konkurznej podstaty 3 187 Sk
súdny poplatok
7 582 Sk
Každá zistená alebo právoplatne určená pohľadávka zaradená do tretej triedy bude uspokojená pomerne a len do výšky 34,20 % takto:
Veriteľ:
zistená pohľadávka: uspokojenie:
1. MG TATRAGAS
3 359,10
1 148,83
2. ASTING
52 312,90
17 891,35
3. TRUBOSTAV
1 779 401,03
599 197,70
4. 2 K PLUS
22 279,20
7 619,63
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5. THERNISOL
7 566,00
2 587,62
6. KALO-TRANS
13 447,50
1 939,62
7. FRIMEX, ČR
139 858,00
47 832,35
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne na tomto súde.
Krajský súd v Bratislave, 15. 6. 1999
JUDr. Dáša Filová v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 5/99 K00266
OV 10/97 K00092
OV 6/97 K00049
❑

K00838
Spis. zn.: 8 K 82/99
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 16. 6. 1999 pod
č. k.: 8 K 82/99-80 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Poľnohospodárske družstvo "Klas", Tekovské Lužany,
Tekovské Lužany, IČO: 00 195 235.
Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Zuzana Lapárová, Forgáchova bašta 7, 940 01 Nové Zámky.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte (dvojmo)
k sp. zn.: 8 K 82/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa
nebude brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Viera Schubertová v. r.
sudkyňa
❑

K00839
Spis. zn.: 38 K 124/94
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Drobný
tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, Bratislava, nariaďuje prieskumné pojednávanie na 6. 9. 1999 o 9.30 h
v Justičnom paláci, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 47, prízemie.
Na pojednávanie sa predvoláva úpadca, konkurzní veritelia
a správca konkurznej podstaty.
JUDr. Dáša Filová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 7/97 K00059
OV 6/97 K00046
OV 5/97 K00036
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K00840
Spis. zn.: 38 K 157/96
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa-veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica, vo veci odštepného závodu Mestská pobočka Bratislava, Námestie SNP
18, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HERCOS,
spol. s r.o., Krčméryho 11, Bratislava, rozhodol takto:
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HERCOS,
spol. s r.o., Krčméryho 11, Bratislava, IČO: 31 324 291, sa
zamieta pre nedostatok majetku.
P o u č e n i e: Proti uzneseniu je prípustné odvolanie do 30
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave 15. 6. 1999
JUDr. Blažena Hirnerová v. r.
sudkyňa
❑

K00841
č. k.: 6 K 153/97-39
UZNESENIE
(v skrátenom znení)
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa
Ing. Františka Valachoviča, likvidátora ATA-trade, spol. s r.o.
– v likvidácii, Trnava o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ATA-trade, spol. s r.o. – v likvidácii, Trnava, rozhodol
takto:
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ATAtrade, spol. s r.o. – v likvidácii, Trnava, Spartakovská ul.,
IČO: 17 641 446, sa zamieta pre nedostatok majetku.
P o u č e n i e : Proti uzneseniu je prípustné odvolanie do 30
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave 15. 6. 1999
JUDr. Blažena Hirnerová v. r.
sudca
❑

Krajský súd v Banskej Bystrici
K00842
č. k. 24 K 78/93–Že
27 Cb-24 K 147/96
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa
1. Firma BDR, spol. s r.o., Švermova 43, Banská Bystrica,
zast. JUDr. Evou Michalenkovou, advokátkou, Skuteckého 12,
Banská Bystrica, a navrhovateľa 2. SLOVNAFT BENZINOL,
a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka Družstvo INTERIÉR Banská Bystrica,
Sládkovičova 35, Banská Bystrica, IČO: 00 590 932, takto
rozhodol:
Návrh zamieta pre nedostatok majetku.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvola-

nie, ktoré je možné podať do 15 dní odo dňa
doručenia na tomto súde.
JUDr. Železníková Eva v. r.
sudkyňa
V Banskej Bystrici 8. 6. 1999
❑

K00843
Spis. zn.: 47-24 K 154/98
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
JOGR-JG, s.r.o. "v likvidácii", Bratislavská cesta 27, 010 01
Žilina, IČO: 31 619 461, nariaďuje prieskumné pojednávanie na 10. 9. 1999 o 9.00 h v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 7 – 9, Banská Bystrica, pojednávacia miestnosť č. dv. 9.
Účasť správcu a úpadcu na pojednávaní je nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
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riadne plné moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 19/98 K00601
❑

K00844
Spis. zn.: 47-24 K 209/98
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
Športový klub BUDO v likvidácii, Bratislavská cesta 27,
010 01 Žilina, IČO: 30 227 666, nariaďuje prieskumné pojednávanie na 10. 9. 1999 o 11.00 h v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 7 – 9, Banská Bystrica,
pojednávacia miestnosť č. dv. 9.
Účasť správcu a úpadcu na pojednávaní je nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
riadne plné moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 23/98 K00724
❑

K00845
č. k. 36 Cb-24 K 201/96
36 Cb-24 K 391/97
36 Cb-24 K 75/98
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa
1. – Walter Rendek, Budovateľská 1925/57, Topoľčany, zastúpený JUDr. Štefanom Novotným, navrhovateľa 2. – Konsolidačná banka Bratislava, š.p.ú., Cintorínska 21, Bratislava, navrhovateľa 3. – Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Drietoma, proti odporcovi – TES-floor, a.s., Nižná na
Orave, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd spája na spoločné konanie veci vedené na Krajskom
súde pod č. k. 36 Cb-24 K 201/96, 36 Cb-24 K 391/97,
36 Cb-24 K 75/98.
Vec bude ďalej vedená pod č. k. 36 Cb-24 K 201/96.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
TES-floor, a.s., Nižná na Orave
IČO: 30 222 699.
Za správcu konkurznej podstaty určuje: JUDr. Juraj Ďurajda, Národná 6, Žilina.
Súd vyzýva všetkých veriteľov dlžníka na prihlásenie všetkých nárokov. V prihláške musí byť uvedená výška nároku,
právny dôvod jeho vzniku a jeho zabezpečenie.
Veritelia sú povinní prihlásiť nároky do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu. Na nároky veriteľov, ktoré nebudú v uvedenej lehote prihlásené, súd nebude brať v konkurze zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia na tomto súde.
Sudca:
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
V Banskej Bystrici 31. 5. 99
❑

K00846
č. k.: 36-24 K 238/97
36-24 K 117/99
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa:
1. – Konsolidačná banka Bratislava, š.p.ú., Cintorínska 21,
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Bratislava, 2. – Štrmac, s.r.o., Zlaté Piesky 16, Bratislava,
proti odporcovi: Poľnostaving, spol. s r.o., Na Štepnici 1,
Zvolen, zast. Ing. Daniel Lichner, konateľ o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
Poľnostaving, spol. s r.o., Zvolen
IČO: 31 627 153.
Za správcu konkurznej podstaty určuje: JUDr. Jozef Brázdil,
Trhová č. 1, Zvolen.
Súd vyzýva všetkých veriteľov dlžníka na prihlásenie všetkých nárokov. V prihláške musí byť uvedená výška nároku,
právny dôvod jeho vzniku a jeho zabezpečenie.
Veritelia sú povinní prihlásiť nároky do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu. Na nároky veriteľov, ktoré nebudú v uvedenej lehote prihlásené, súd nebude brať v konkurze zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia na tomto súde.
Sudca:
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
V Banskej Bystrici 31. 5. 99
❑

K00847
č. k. 36 Cb-24 K 40/97
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa
– Slovenská sporiteľňa, a.s., OZ MsP Žilina, proti odporcovi
– UNISOW, spol. s r.o., Ružomberok, zast. Michaela Kočišová, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka:
UNISOW, spol. s r.o., Ružomberok
IČO: 00 652 610.
Za správcu konkurznej podstaty určuje: JUDr. Peter Varga,
Nám. osloboditeľov č. 7, Liptovský Mikuláš.
Súd vyzýva všetkých veriteľov dlžníka na prihlásenie všetkých nárokov. V prihláške musí byť uvedená výška nároku,
právny dôvod jeho vzniku a jeho zabezpečenie.
Veritelia sú povinní prihlásiť nároky do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu. Na nároky veriteľov, ktoré nebudú v uvedenej lehote prihlásené, súd nebude brať v konkurze zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia na tomto súde.
Sudca:
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
V Banskej Bystrici 31. 5. 99
❑

K00848
Spis. zn.: 47-24 K 50/98
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo Vinica, 991 28 Vinica, IČO:
00 208 973, nariaďuje prieskumné pojednávanie na 16. 9. 1999
o 9.00 h v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 7 – 9, Banská Bystrica, pojednávacia miestnosť č.
dv. 101.
Účasť správcu a úpadcu na pojednávaní je nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
riadne plné moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 6/99 K00345
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K00849

č. k. 51-24 K 118/95
Uznesenie

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa:
Benzinol, a.s., Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Roľnícke družstvo Zubrohlava "v likvidácii", takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje na majetok dlžníka: Roľnícke družstvo Zubrohlava "v likvidácii", IČO: 00 647 837, konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovuje JUDr. Gustáva Reta, narodeného 18. 8. 1952, komerčného právnika
s miestom podnikania Alej slobody 15, Dolný Kubín.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a zabezpečenia. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa v konkurze nebude brať zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici, 1. 6. 1999
sudca: JUDr. Juraj Danko v. r.
❑

K00850
Spis. zn.: 36-24 K 110/96
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 3. 6. 1999
pod č. k.: 36-24 K 110/96 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ing. Elena Žuffová – INVEST, Banská Štiavnica, r. č.:
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Viktor
Šurka, komerčný právnik, Vajanského 12, 966 22 Lutila.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
36-24 K 110/96. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca

❑

K00853
č. k. 24 K 107/93-Že
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa
Ing. Ján Králik, CSc., likvidátor COMETUS, združenie pre
komerčné a technické služby, Banská Bystrica, "v likvidácii",
Banská Bystrica, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby,
Banská Bystrica, "v likvidácii", Banská Bystrica, IČO:
00 591 963, takto
rozhodol:
Návrh zamieta pre nedostatok majetku.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní odo dňa
doručenia na tomto súde.
JUDr. Železníková Eva v. r.
sudkyňa
V Banskej Bystrici 8. 6. 1999
❑

❑

K00851
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K00852
Spis. zn.: 47-24 K 64/98
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo Timrava v Polichne, v likvidácii, Ábelová, IČO: 30 226 953, nariaďuje prieskumné
pojednávanie na 1. 10. 1999 o 9.00 h v budove Krajského
súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 7 – 9, Banská Bystrica,
pojednávacia miestnosť č. dv. 101.
Účasť správcu a úpadcu na pojednávaní je nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
riadne plné moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 23/98 K00730

č. k. 51-24 K 203/99

K00854

č. k. 51-24 K 232/97

Uznesenie

Uznesenie

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa:
František Sárinec, HIMEL – SLOVENSKO, Ul. športovcov
342, Považská Bystrica, o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Agroslužba, Kysucké Nové Mesto, s.r.o., POD Rudina, takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje na majetok dlžníka: Agroslužba, Kysucké
Nové Mesto, s.r.o., POD Rudina, IČO: 36 009 440, konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovuje JUDr. Antona Kupša, narodeného 1. 7. 1967, advokáta s miestom podnikania Moyzesova 34, Čadca.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a zabezpečenia. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa v konkurze nebude brať zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici, 7. 6. 1999
sudca: JUDr. Juraj Danko v. r.

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HERAS, s.r.o., Cabajská 10, Nitra, takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje na majetok dlžníka: HERAS, s.r.o., Cabajská 10, Nitra, IČO: 31 575 463, konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovuje JUDr. Vlastu Olekšákovú, narodenú 5. 12. 1959, komerčnú právničku
s miestom podnikania Helsinská 33, Martin.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a zabezpečenia. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa v konkurze nebude brať zreteľ.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici, 9. 6. 1999
sudca: JUDr. Juraj Danko v. r.
❑
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K00855
č. k. 51-24 K 159/99
Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa:
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, o vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: SLOVSTAV 04, spol. s r.o., Tulská 6,
Zvolen, takto
rozhodol:
Súd vyhlasuje na majetok dlžníka: SLOVSTAV 04, spol.
s r.o., Tulská 6, Zvolen, IČO: 30 224 489, konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovuje Mgr. Dáriusa Matláka, narod. 5. 2. 1947, komerčného právnika s miestom podnikania Železničná 15, Slovenská Ľupča.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby do 60 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a zabezpečenia. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa v konkurze nebude brať zreteľ.
Súd určuje Mgr. Dáriusovi Rusnákovi odmenu predbežného
správcu v sume 10 000 Sk.
Odmenu predbežnému správcovi vyplatí Krajský súd v Banskej Bystrici z preddavku, zaplateného navrhovateľom pri
podaní návrhu na začatie konania.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
V Banskej Bystrici, 10. 6. 1999
sudca: JUDr. Juraj Danko v. r.
❑
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K00856
Spis. zn.: 24 K 243/97
Krajský súd v Banskej Bystrici oznamuje všetkým veriteľom,
že zvoláva prieskumné pojednávanie vo veci úpadcu:
Stredoslovenské stavby, štátny podnik "v likvidácii",
Mariánske námestie 24, Žilina, IČO: 00 153 834.
Pojednávanie sa uskutoční dňa 16. 7. 1999 v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 10, Banská Bystrica, pojednávacia miestnosť č. 103.
Pojednávanie sa začína o 10.00 h.
Jana Lisková v. r.
súdna tajomníčka
Predchádzajúce zverejnenie: OV 14/98 K00483
❑

K00857
Spis. zn.: 46 24 K 114/98
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
Kornel Šurin, AUTO – batérie, súčiastky, príslušenstvo,
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 10 872 841, nariaďuje
prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlásených
pohľadávok na deň 6. 9. 1999 o 9.00 h v budove Krajského
súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého 7 – 9, Banská Bystrica,
číslo dverí 101, 1. poschodie.
Účasť správkyne a úpadcu na prieskumnom pojednávaní je
nevyhnutná.
Zástupcovia konkurzných veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Jana Novotná v. r.
sudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 16/98 K00513
❑

Krajský súd v Košiciach
K00858
Spis. zn.: 1 K 130/96
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 20. 5. 1999 pod
č. k.: 1 K 130/96-21 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GROSS, spol. s r.o., v likvidácii,
Toporcerova ul., "Zlatý Bažant", 060 01 Kežmarok, IČO:
31 659 039, z dôvodu, že dlžník nemá majetok postačujúci
aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00859
Spis. zn.: 1 K 300/97
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 20. 5. 1999 pod
č. k.: 1 K 300/97-12 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slavomír Repka, Vyšná Šebastová
19, r. č.:
z dôvodu, že dlžník nemá majetok
postačujúci aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00860
Spis. zn.: 1 K 317/98
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 27. 5. 1999 pod
č. k.: 1 K 317/98-14 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
TAMADO-POPRAD, s.r.o. v likvidácii, Bezručova 15,
059 51 Matejovce, IČO: 31 655 831.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor
Vápeník, komerčný právnik, Seniakovce 17.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všeky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.

Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 317/98. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Jozef Vanca v. r.
predseda senátu
❑

K00861
Spis. zn.: 1 K 91/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 28. 5. 1999 pod
č. k.: 1 K 91/99-8 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: DATATEL MD, spol. s r.o., Košice, Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 31 714 226, z dôvodu, že
dlžník nemá majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Jozef Vanca v. r.
predseda senátu
❑

K00862
Spis. zn.: 4 K 39/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 31. 5. 1999 pod
č. k.: 4 K 39/99-17 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: MEDIBA, spol. s r.o., Hospodársky
dvor, 085 01 Richvald, okres Bardejov, IČO: 31 687 334,
z dôvodu, že dlžník nemá majetok postačujúci aspoň na
úhradu trov konania.
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
❑
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K00863

Spis. zn.: 4 K 2/98
Opravné uznesenie
(výpis z uznesenia)

Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 12. 5. 1999 pod
č. k.: 4 K 2/98 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ALBA
TATRY, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, správne má byť:
ALBA TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad, Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad, IČO: 31 673 872.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján
Jenča, komerčný právnik, Námestie sv. Egídia 44, Poprad.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
4 K 2/98. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
V Košiciach dňa 2. 6. 1999
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
Predchádzajúce zverejnenie: OV 11/99 K00739
❑

K00864
Spis. zn.: 4 K 114/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 4. 6. 1999 pod
č. k.: 4 K 114/99 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ELIT
produkt, spoločnosť s ručením obmedzeným, Spišská
Nová Ves, Markušovská cesta 9507, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 31 717 624.
Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Zuzana Kollárová, advokátka, Zimná 59, Spišská Nová Ves.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
4 K 114/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
❑

K00865
Spis. zn.: 1 K 138/97
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 2. 6. 1999 pod
č. k.: 1 K 138/97-10 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREVOSPOL LIMBA, s.r.o., Námestie nádeje 1, 040 01 Košice, IČO: 31 727 611, z dôvodu,
že dlžník nemá majetok postačujúci aspoň na úhradu trov
konania.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00866
Spis. zn.: 4 K 65/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 3. 6. 1999 pod
č. k.: 4 K 65/99 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Igor Slávik, Košice, Piešťanská 22, Košice, r. č.:
IČO: 30 682 240, z dôvodu, že dlžník
nemá majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
❑

K00867
Spis. zn.: 3 K 111/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 8. 6. 1999 pod
č. k.: 3 K 111/99-9 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
TVZ, a.s., Slovenská 6/210, 053 21 Markušovce, IČO:
36 185 906.
Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Ľudmila Kavuličová, komerčná právnička, Sabinovská 1, P. O.
Box 151, Prešov.
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Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 111/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00868
Spis. zn.: 1 K 77/97
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 8. 6. 1999 pod
č. k.: 1 K 77/97 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: STL
(Slovakia Trans Lines), spol. s r.o., Masarykova 42,
071 01 Michalovce, IČO: 31 669 689.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter
Repko, Komenského 2222/81, Trebišov.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 77/97. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
❑

K00869
Spis. zn.: 3 K 7/98
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 8. 6. 1999 pod
č. k.: 3 K 7/98-8 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: CONECT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, v likvidácii, Jarmočná 1, 040 01 Košice, IČO: 17 085 748, z dôvodu, že dlžník nemá majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00870
Spis. zn.: 1 K 403/96
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 9. 6. 1999 pod
č. k.: 1 K 403/96-10 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
SLOVMAD, akciová spoločnosť, Košice, v likvidácii, Hraničná 2, 040 01 Košice, IČO: 00 594 792, zastúpeného: Ing.
Jozef Mražík, CSc., Furčianska 73, Košice, – likvidátor.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter
Pór, advokát, Milosrdenstva 11, Košice.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 403/96. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00871
Spis. zn.: 1 K 17/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 21. 5. 1999 pod
č. k.: 1 K 17/99-6, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Albin Blicha, Gagarinova 26, Sobrance, r. č.:
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Madaras, advokát, Školská C2/B4, Sobrance.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 17/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Jozef Vanca v. r.
predseda senátu
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K00872
Spis. zn.: 1 K 420/95
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 11. 6. 1999 pod
č. k.: 1 K 420/95-13 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
HT, spol. s r.o. – v likvidácii, Námestie osloboditeľov 22,
071 01 Michalovce, IČO: 31 656 871.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Gabriel Dobranský, komerčný právnik, Štefánikova 68, Michalovce.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
1 K 420/95. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

K00873
Spis. zn.: 2 K 78/99
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 19. 5. 1999 pod
č. k.: 2 K 78/99-5 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: LIGNUM SLOVAKIA, spol. s r.o., Námestie slobody 999,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 707 645.
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Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter
Nízky, advokát, Kukorelliho 60, Humenné.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili v lehote 60 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zabezpečenie.
Prihlášky doložené listinnými dôkazmi zasielajte k sp. zn.:
2 K 78/99. Na nároky, ktoré nebudú prihlásené, sa nebude
brať v konkurze zreteľ.
JUDr. František Krempaský v. r.
predseda senátu
❑

K00874
Spis. zn.: 1 K 376/96
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 10. 6. 1999 pod
č. k.: 1 K 376/96-14 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Kyseľ, trvalé bydlisko: Jasuschova 2, Košice, obchodné meno: Jaroslav Kyseľ – RENOME, r. č.:
IČO: 10 819 029, z dôvodu, že
dlžník nemá majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konania.
JUDr. Janetta Tutková v. r.
samosudkyňa
❑

Najvyšší súd Slovenskej republiky
K00875
5 Obo 242/97
Uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci veriteľa
akad. sochár Andrej Melicherčík, Erenburgova č. 19, Lučenec, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. arch.
Juraj Dobrocký – DID, Dr. Vodu č. 21, Lučenec, IČO:
10 866 787, zast. JUDr. Pavlom Kontrošom, advokátom,
Skuteckého č. 28, Banská Bystrica, na odvolanie veriteľa
proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa
25. júla 1997, č. k. 24 K 227/94-D-53, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. júla 1997, č. konania
24 K 227/94-D-53, zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
V Bratislave dňa 17. decembra 1997
JUDr. Jana Zemaníková v. r.
predseda senátu
❑

K00876
3 Obo 390/98
Uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, Krajská pobočka
Banská Bystrica, proti dlžníkovi: Miroslav Kmeť, podnikateľ,
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14 248 999,
zast. JUDr. Pavlom Kontrošom, advokátom, Kapitulská 12,
975 15 Banská Bystrica, o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 6. júla 1998, sp. zn. 51-24 K 22/97, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie
krajského súdu potvrdzuje.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 25. marca 1999
JUDr. Janka Posluchová, CSc., v. r.
predsedníčka senátu
Predchádzajúce zverejnenie: OV 16/98 K00515
❑

K00877
Spis. zn.: 5 K 41/97
Krajský súd v Bratislave podľa § 66c ZKV týmto doručuje nasledovnú písomnosť:
3 Obo 143/99
UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., Nám. SNP 23, Banská Bystrica,
proti úpadcovi: Ing. Ľubomír Beláň, r. č.
samostatne hospodáriaci roľník, Kuraľany č. 196, o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31. 3. 1999, sp. zn. 5 K 41/97,
takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie úpadcu proti
uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31. marca 1999,
č. k. 5 K 41/97-43, odmieta.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 20. mája 1999
JUDr. Janka Posluchová, CSc., v. r.
predsedníčka senátu
Predchádzajúce zverejnenie: OV 8/99 K00443
❑

Uznesenia súdov sú v autentickom znení.

