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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K004180
sp. zn.: 6K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
HEILAND SLOWAKEI, s.r.o., so sídlom: Marcheggská cesta 63,
900 31 Stupava, IČO: 31 385 460, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HEILAND SLOWAKEI, s.r.o., so sídlom: Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava, IČO: 31 385 460,
rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: HEILAND SLOWAKEI, s.r.o., so sídlom: Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava,
IČO: 31 385 460.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 6. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K004181
sp. zn.: 2K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GM
Marketing s.r.o., so sídlom: Vrútocká 46, 821 04 Bratislava,
IČO: 36 290 793, zast.: JUDr. Vladimír Kán, Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Námestie
Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GM Marketing s.r.o.,
so sídlom: Vrútocká 46, 821 04 Bratislava, IČO: 36 290 793, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: GM Marketing s.r.o., so sídlom: Vrútocká 46, 821 04 Bratislava, IČO: 36 290 793, predbežného
správcu: JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom kancelárie: Pernecká 37, 841 04 Bratislava.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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 a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
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 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K004182
sp. zn.: 6K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa: PETRODOM trade, s.r.o., so sídlom: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO:
35 767 090, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RUBY,
s.r.o., so sídlom: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO:
36 375 870, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RUBY, s.r.o., so
sídlom: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 375 870.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K004183
sp. zn.: 2K/21/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: APIS
TOURS s.r.o., so sídlom: Šancova 102, 831 04 Bratislava, IČO:
31 575 323, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
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APIS TOURS s.r.o., so sídlom: Šancova 102, 831 04 Bratislava,
IČO: 31 575 323 rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: APIS TOURS s.r.o., so sídlom: Šancova 102, 831 04 Bratislava, IČO: 31 575 323, predbežného
správcu: JUDr. PaedDr. Jozef Malich, so sídlom kancelárie:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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 a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach,
v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
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 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K004184
sp. zn.: 2K/25/2009
UZNESENIE

lom: Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Super Pek a.s., so sídlom:
Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 789 115, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Super Pek a.s., so
sídlom: Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 789 115.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
AIR MONT metal spol. s.r.o., so sídlom: Cesta mládeže 18, 901 17
Malacky, IČO: 43 807 283, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: AIR MONT metal spol. s.r.o., so sídlom: Cesta
mládeže 18, 901 17 Malacky, IČO: 43 807 283, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AIR MONT metal
spol. s.r.o., so sídlom: Cesta mládeže 18, 901 17 Malacky, IČO:
43 807 283.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K004185
sp. zn.: 2K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Super Pek a.s., so sídlom: Budatínska 36, 851 05 Bratislava,
IČO: 35 789 115, zast.: JUDr. Bohdan Hubač, advokát, so síd-

q

K004186
sp. zn.: 2K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
REGENT ONE s.r.o., so sídlom: Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 364 037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: REGENT ONE s.r.o., so sídlom: Páričkova 18, 821 08
Bratislava, IČO: 36 364 037, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: REGENT
ONE
s.r.o., so sídlom: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 364 037.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 6. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca

q
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K004187
sp. zn.: 31K/10/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MARSHAL-SK s.r.o., so sídlom: Kpt.
Nálepku č. 17, Košice 040 01, IČO: 36 210 773, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská
Bystrica – Daňový úrad Košice I, so sídlom v Košiciach, PSČ:
040 85, Tomášikova č. 35, o priznaní odmeny predbežnému
správcovi rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jana Vargová, so sídlom kancelárie: Žižkova č. 6, 040 01 Košice, odmenu vo výške
663,88 €.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jana Vargová, so sídlom kancelárie: Žižkova č. 6, 040 01 Košice, náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 189,19 €.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť odmenu
a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 853,07 €
predbežnému správcovi: JUDr. Jana Vargová, so sídlom kancelárie: Žižkova č. 6, 040 01 Košice, z preddavku evidovaného na tunajšom súde v zázname o zložení pod položkou denníka D11/15/09, do 3 dní odo dňa 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 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 má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Košice I dňa 22. 6. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K004188
sp. zn.: 9K/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: František Demeter, nar. 12. 06. 1970, bytom: Trieda
SNP 34, Košice, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na
povolenie vstupu do konania rozhodol
takto:
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Mierová ul. č. 23, 815 11
Bratislava, Colný úrad Košice, Jiskrova č. 5, Košice, IČO:
30 844 029.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa
prevod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde
Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu

považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Košice I dňa 22. 6. 2009
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K004189
sp. zn.: 31K/17/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: BONANZA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice, IČO:
36 615 358, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BONANZA
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice,
IČO: 36 615 358, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: BONANZA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku 78, 934 01 Levice, IČO 36 615 358, predbežného správcu JUDr. Ladislava Baráta, adresa kancelárie: Štefánikova 49, 949 01 Nitra.
Súd ukladá predbežnému správcovi:
– zistiť hodnotu majetku dlžníka,
– preskúmať dlžníkove obchodné knihy,
– preskúmať dlžníkove právne úkony z hľadiska odporovateľnosti,
– vykonať právny rozbor pohľadávok.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o zistenej hodnote majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a predložiť ju súdu v
lehote do 20. 07. 2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 22. 6. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K004190
sp. zn.: 32K/15/2009
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/15/2009-128

PREDVOLANIE
Vo veci navrhovateľa (žalobca): SR – Colné riaditeľstvo SR
– Colný úrad Žilina proti odporcovi (žalovanému): HORTUS EQ,
spol. s.r.o., o návrhu na vyhlásenie konkurzu.
súd nariaďuje pojednávanie na deň 22. júla 2009 o 12.00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17, prízemie
Súd na pojednávanie predvoláva: – veriteľa: Slovenská republika
– Colné riaditeľstvo SR – Colný úrad Žilina, Pri Cintoríne 36, Žilina
– dlžníka: HORTUS EQ, spol. s.r.o., 951 52 Vieska nad Žitavouč 64,
– predbežného správcu: Tomáš Pínter, Hadovská cesta 870,
945 01 Komárno.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez
ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O. s. p.). Ak sa
neustanovíte na súd a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám uloží pokutu (§ 53 O. s. p.).
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú
a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba
ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním
potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety ohliadky,
ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na
inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že
ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
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Ak sa na prejednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, k žalobe sa písomne nevyjadríte do l5 dní odo dňa, keď
Vám bola doručená žaloba (dokladujúc svoje tvrdenie listinnými
dôkazmi), svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami neospravedlníte, môže súd rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie, pričom skutkovým základom je žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný (§ 153b ods. 2 a 3
O. s. p.).
Ak sa dáte zastupovať, treba, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Podľa § 30 O. s. p. účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby
bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca
alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu
z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov.
O tejto možnosti súd účastníka poučí.
Podľa § 49 ods. 2 O. s. p. môžete požiadať o doručenie písomnosti i na adrese iného miesta v Slovenskej republike, ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným
spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre doručovanie.
Podľa § 49 ods. 3 O. s. p., ak sa niektorá zásielka určená do
vlastných rúk vráti z miesta, ktoré na doručovanie označil účastník konania, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných
predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre doručovanie ako neprevzatá, súd môže všetky nasledujúce písomnosti pre tohto
účastníka ukladať na súde s účinkami doručenia k siedmemu
dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti podľa
odseku 4 (§ 49 ods. 3 O. s. p.).
Podľa § 49 ods. 4 O. s. p., ak sa účastníkovi konania ukladajú písomnosti na súde s účinkami doručenia, rovnopisy týchto písomností súd zašle tomuto účastníkovi zásielkou spolu s oznámením,
že sa táto písomnosť považuje za doručenú uložením na súde
s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky.
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Podľa § 120 ods. 4 O. s. p. Vás súd poučuje, že všetky dôkazy
a skutočnosti musia byť predložené alebo označené najneskôr
do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
a skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom
len za podmienok uvedených v § 205a.
V Nitre dňa 23. 6. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K004191
sp. zn.: 2K/21/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: LUKY TRADE, s.r.o., so sídlom: Továrenská
2279/4, 058 01 Poprad, IČO: 36 493 929, správcom ktorého je
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie: Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, uznesením č. k. 2K/12/2009-116 zo
dňa 20. 05. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: LUKY TRADE, s.r.o., so sídlom: Továrenská 2279/4,
05801 Poprad, IČO: 36 493 929, ktorý dlžník je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vložke
č. 14968/P.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 6. 2009.
q

K004192
sp. zn.: 2K/12/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: LUKY TRADE, s.r.o., so sídlom: Továrenská

2279/4, 058 01 Poprad, IČO: 36 493 929, správcom ktorého je
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie: Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, uznesením č. k. 2K/12/2009-116 zo
dňa 20. 05. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: LUKY TRADE, s.r.o., so sídlom: Továrenská 2279/4,
058 01 Poprad, IČO: 36 493 929, ktorý dlžník je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vložke č. 14968/P.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 6. 2009.
q

K004193
sp. zn.: 29K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BANEL,
s. r. o., so sídlom: Rokošská 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
IČO: 34 146 873, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, o odmene predbežného správcu rozhodol
takto:
Predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, sa priznáva paušálna
odmena vo výške 663,88 € a náhrada preukázaných výdavkov
za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 168,73 €.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, priznanú odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov
vo výške 168,73 €, a to z preddavku zloženého navrhovateľom
– dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 25/09.
Navrhovateľovi – dlžníkovi sa vracia nevyplatená časť preddavku
vo výške 827,09 € prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila navrhovateľovi – dlžníkovi nevyplatenú časť
preddavku vo výške 827,09 € evidovaného pod položkou reg.
18a 25/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 6. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K004194
sp. zn.: 29K/10/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, 971 01 Prievidza,
IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Štefana Fojtíka, bytom: 972 01 Bojnice, prechodne
972 14 Tužina 101, rozhodol
takto:
Súd vyzýva dlžníka Štefana Fojtíka, bytom: 972 01 Bojnice, prechodne 972 14 Tužina 101, aby v lehote 7 dní od doručenia výzvy
poskytol predbežnému správcovi JUDr. Ingrid Galovcovej, so
sídlom kancelárie: Štefánikova 817, 020 01 Púchov, požadovanú
súčinnosť, a to najmä, aby oznámil nasledovné skutočnosti:
• či v súčasnosti vykonáva podnikateľskú činnosť,
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• či je zamestnaný, ak áno, oznámiť názov a sídlo zamestnávateľa,
• či zamestnáva nejakých zamestnancov, pokiaľ nie, oznámiť,
kedy bol skončený pracovný pomer s posledným zamestnancom,
• a uviedol ďalšie skutočnosti majúce vplyv na zisťovanie jeho
majetku, výšky a druhu príjmov a spôsobu nakladania s nimi,
a zároveň aby predložil:
• zoznam záväzkov a zoznam majetku v zmysle § 21 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• všetky doklady týkajúce sa nakladania s dlhodobým hmotným
i nehmotným majetkom (t. j. jeho nadobudnutia i scudzenia),
• všetky doklady týkajúce sa nakladania s finančným majetkom,
príp. zmluvy o postúpení pohľadávok, prevzatí dlhu, odpustení dlhu, poskytnutí daru či pôžičky,
• zmluvný prehľad s uvedením zmlúv, z ktorých záväzky ešte
neboli splnené,
• kópie daňových priznaní spolu s prílohami za posledných 5 rokov,
• ďalšie písomnosti preukazujúce nakladanie alebo stav majetku.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže súd nariadiť predvedenie za účelom podania vysvetlenia alebo môže uložiť pokutu
do výšky 165 969,59 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 6. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K004195
sp. zn.: 29K/45/2008
OZNAM
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Považská Bystrica, so sídlom: Centrum 2408/43,
Považská Bystrica, IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Anton Coloň, naposledy bytom:
Rozkvet 2011/29-32, Považská Bystrica, IČO: 10 877 134, prechodne u zamestnávateľa AU – STAV, s.r.o., so sídlom: Zámostie
182, Považská Bystrica, uznesením č. k. 29K/45/2008-92 zo dňa
27. 05. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku
dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 06. 2009.
q

K004196
sp. zn.: 29K/8/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Martina
Líšková s miestom podnikania: Šustekova 5, 851 04 Bratislava – Petržalka, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BARBAKAN, s.r.o., so sídlom: Mostová 232, 958 04 Veľké Bielice, IČO:
36 674 397, o odmene predbežného správcu rozhodol
takto:
Predbežnému správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi, so sídlom kancelárie: Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou, sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške
142,21 eura.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila predbežnému správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi, so sídlom kancelárie: Radlinského 578/11, Bánovce nad

Bebravou, priznanú odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 142,21 Eur na účet predbežného
správcu, číslo účtu 0261429948/0900 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., a to z preddavku zloženého navrhovateľom
– veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a
19/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno
odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť
byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne
zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej
veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať
pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov
k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie
skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo
k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo
veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,
účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo
predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1
O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 6. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K004197
sp. zn.: 31K/4/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: I. Servis 2000, spol. s r.o., 919 01 Zvončín
102, IČO: 17 640 512, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 812/T, o priznaní odmeny
a preukázaných výdavkoch predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi
Ondrejovi, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 4, 917 01 Trnava,
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odmenu vo výške 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 267,70 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške
931,58 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14a 1009, a to do
3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

ruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 22. 6. 2009
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Trnava.
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 potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov
k nesprávnym skutkovým zisteniam
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a)
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Trnava dňa 22. 6. 2009
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka

q

K004199
sp. zn.: 3K/7/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, 975 61 Banská
Bystrica, Daňový úrad Žilina II, Dolné Rudiny 1, 012 14 Žilina,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Daniela
Repkovská, s miestom podnikania: Bystrická 42, 010 09 Žilina,
IČO: 21 780 420, rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: Ing. Daniela Repkovská, s miestom podnikania: Bystrická 42, 010 09 Žilina, IČO: 21 780 420, predbežného správcu: JUDr. Janka Chorvátová, so sídlom kancelárie: Hollého 371/31, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo
nemajetnosti súdom.
III. Nariaďuje pojednávanie a vyzýva účastníkov konania a ich zástupcov, aby sa dňa 02. 07. 2009 o 9. 00 hod. dostavili na prejednanie veci na Okresný súd Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22. 6. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

q

K004198
sp. zn.: 25K/9/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Oldřich
Holiš, nar. 05. 06. 1969, bytom: Lipová 693, 825 53 Pata, zast.:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s.r.o., IČO:
36 839 132, Nám. sv. Anny 361/20, Trenčín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Oldřich Holiš, nar. 05. 06. 1969, bytom:
Lipová 693, 825 53 Pata, predbežného správcu Mgr. Michala
Straku, so sídlom kancelárie: Námestie 1. Mája 14, 921 01 Piešťany.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 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. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutiu sme-

K004200
sp. zn.: 3K/22/2008
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WAE spol. s r.o., so sídlom: M. Rázusa 13,
010 01 Žilina, IČO: 31 604 684, rozhodol
takto:
Súd otvára malý konkurz a uznáva konkurz za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Žilina dňa 22. 6. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K004201
sp. zn.: 3NcKR/1/2007
OZNAM
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3NcKR/1/2007

Vo veci navrhovateľa-žalobcu: Jozef Gežo, nar. 29. 8. 1965,
013 55 Štiavnik 167, o návrhu dlžníka na oddlženie predseda se-
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nátu nariaďuje pojednávanie na deň 2. 07. 2009 o 9. 30 hod. na
Okresnom súde v Žiline, Hviezdoslavova 28, v miestnosti č. dv.:
2 (prízemie).
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť
a môže Vám uložiť, aby ste uhradili vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú,
ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli) pripojené do spisu , 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 urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých
sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte, akú skutočnosť majú v konaní
preukázať).
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že
ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline dňa 23. 6. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Správcovia
K004202
Spisová značka súdneho spisu: 9K/48/2008
Spisová značka správcovského spisu: 9K/48/2008 S1275
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
JUDr. Peter Blaško, CSc. – TRIO SERVICE
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10 216 259
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Iveta Beslerová, správca úpadcu: JUDr. Peter Blaško, CSc.
– TRIO SERVICE so sídlom: Bernolákova 31, Košice; IČO:
10816259 podľa § 34 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov na
deň 10. augusta 2009 o 9,00 hod, v priestoroch hotel Zemplín
Trebišov (vedľa OD Tesco) s programom schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba členov veriteľského výboru
3. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
Pred otvorením schôdze bude prezentácia pri ktorej veritelia
predložia doklady totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, plnú moc, resp. poverenia na zastupovanie
V Trebišove 23. 06. 2009
Ing. Iveta Beslerová, správca
q

K004203
Spisová značka súdneho spisu: 31K/6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2009 S1272
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ZLATOTEX, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 109 617
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Renáta Petrová, správca úpadcu: ZLATOTEX spoločnosť
s ručením obmedzeným, Mlynská ulica 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, IČO 34109617, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča , v úradných hodinách v pondelok,utorok a piatok od 10. 00 do 16. 00
hod,v stredu a štvrtok od 12. 00 do 18. 00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred dohodnúť na tel. č.
0903103371.
V Šali dňa 23. 6. 2009
Ing. Renáta Petrová, správca
q

K004204
Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2009/S1289
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Michal Vaľo

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 13. 09. 1980/37 307 282
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Mgr. Lenka
Potočná, správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Vaľo, nar.
13. 9. 1980, bytom: Malohontská 16, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 37 307 282, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 17,
974 01 Banská Bystrica, a to 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.: 00421 48 414 55 80.
V Banskej Bystrici 23. 6. 2009
Mgr. Lenka Potočná, správca
q

K004205
Spisová značka súdneho spisu: 26K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 26K/5/2009S
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Profitube, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 026 042
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
3 360 m2; obec: Košice – Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/21; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 89 225,25 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 029 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 27 325,23 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
335 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 8 895,97 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 990 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/34; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 52 844,72 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 323 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné čís-
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lo: 349/46; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 35 132,44 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
5 202 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/48; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 138 139,81 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
10 661 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 283104,30 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 490 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/23; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 39 567,15 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
700 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/24; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 18 588,59 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
746 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/26; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 19 810,13 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
11 514 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/27; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 305 755,83 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 288 m2;
obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho
územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/29; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 7 647,88 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
115 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/30; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 3 053,84 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 365 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/31; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 36 247,76 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
41 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/33; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 1 088,76 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
465 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo:
349/41; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 12 348,14 Eur

Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
2 163 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/43; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 57 438,76 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
2 466 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/44; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 65 484,96 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
3 398 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/45; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 90 234,35
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2):
1 568 m2; obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/47; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 41 638,45 Eur
Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 691 m2;
obec: Košice - Juh; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Južné Mesto; číslo LV: 6182; parcelné číslo: 349/52; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 18 349,60 Eur
Ing. Milan Polončák, PhD., správca
q

K004206
Spisová značka súdneho spisu: 3K 6/2006
Spisová značka správcovského spisu: 3K 6/2006 S548
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PRIVATSTAV, a.s. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 742 143
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadcu PRIVATSTAV. a.s. "v konkurze", Sad SNP 10, 010 01 Žilina, IČO: 35 742 143 na základe
záväzného pokynu Okresného súdu v Žiline s pôsobnosťou veriteľského výboru ponúka na predaj bez záväzkov a mimo dražby:
1.nedokončenú výrobu - projektovú dokumentáciu, obytný súbor
Teplička nad Váhom-súpisová hodnota majetku: 7. 282. 440,- Sk
/241. 732,72 EUR,
2. nedokončenú výrobu – projekty rodinných domov – súpisová
hodnota majetku: 217. 336,- Sk/7. 214,23, zapísané v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
167B/2006 pod položkou K003924.
1. Každý záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť písomnú
cenovú ponuku, ktorá musí byť uložená v uzatvorenej obálke
s označením "KONKURZ č.k. 3K 6/2006 – PONUKA – NEOTVÁRAŤ", opatrená otlačkom pečiatky/podpisom záujemcu a zaslaná na adresu správcu: JUDr. TAtiana Šumichrastová, SKP úpadcu PRIVATSTAV, a.s. “ v konkurze”, Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 10 dní od zverejnenia ponuky. Cenovú ponuku
možno meniť, príp. dopĺňať len v lehote určenej na doručovanie
záväzných ponúk. Bližšie informácie o ponukovom konaní
a predmete ponúkaného majetku je možné získať v kancelárii
správcu, tel. 043/4222969.
2. Cenová ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu
o kúpu majetku - preukázanie totožnosti, resp. právnej subjektivity, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis fyzickej osoby alebo štaturátneho zástupcu /zástupcov/ právnickej osoby, rozsah majetku, o ktorého kúpu
prejavuje záujem, návrh záväznej kúpnej ceny s podmienkami
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splatnosti, pričom kúpna cena musí byť zaplatená najneskôr
pred podpisom kúpnej zmluvy.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky doručené ponuky alebo ponukové konanie zrušiť.
JUDr. Tatiana Šumichrastová
q

K004207
Spisová značka súdneho spisu: 6K/6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2009 S1211
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
People Place Slovakia s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 935 251
Iné zverejnenie
Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
Dátum, hodina a miesto konania: 19. 06. 2009 o 10. 00 hod.
v sídle správcu – Krížna 38, 811 07 Bratislava.
Prítomní veritelia:
1. Sociálna poisťovňa
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR
5.Voľba veriteľského výboru
6. Zaujatie stanoviska vo veci ďalšieho postupu správcu
7. Záver
K bodu 1. programu:
Správca úpadcu Mgr. Jana Lenková otvorila o 10. 00 hod prvú
schôdzu veriteľov a zároveň jej predsedala.
Bolo zistené, že prvá schôdza veriteľov bola zvolaná zákonným
spôsobom. Oznam o zvolaní schôdze veriteľov s termínom,
miestom konania a programom bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 91B/2009 dňa 15. 5. 2009.
Správca konštatoval, že na tejto prvej schôdzi veriteľov sú prítomní 2 veritelia s celkovým počtom hlasov 10 816, ktorých pohľadávky boli zistené a teda majú právo hlasovať.
Správca konštatoval, že schôdza veriteľov je s poukazom na
§ 35ods. 3 ZoKR uznášaniaschopná, lebo sú prítomní 2 veritelia
oprávnení na schôdzi hlasovať.
K bodu 2. programu:
Správca oboznámil prítomných veriteľov o stave konkurzného
konania a o majetku úpadcu.
K bodu 3. programu:
Správca oboznámil prítomných veriteľov o veriteľoch, ktorý si prihlásili v konkurze svoje pohľadávky. Svoje pohľadávky si v konkurze prihlásilo deväť veriteľov, žiadna z prihlásených pohľadávok nie je zabezpečená a žiadna z prihlásených pohľadávok nebola popretá.
K bodu 4. programu:
Správca vyzval prvú schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrila k osobe
správcu z hľadiska jeho zotrvania vo funkcii alebo odvolania
z funkcie.
Správca konštatoval, že prítomní veritelia nepredložili návrh na
odvolanie správcu a ustanovenie nového správcu konkurznej
podstaty.
Správca konštatoval, že vo funkcii správcu konkurznej podstaty
úpadcu People Place Slovakia s.r.o. v konkurze zotrvá doterajší
správca Mgr. Jana Lenková.
Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo: 100 % všetkých prítomných veriteľov
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov nepredložila návrh na výmenu správkyne.
Prvá schôdza veriteľov rozhodla, že vo funkcii správcu konkurznej podstaty úpadcu People Place Slovakia s. r.o v konkurze zotrvá doterajší správca Mgr. Jana Lenková.
K bodu 5. programu:
Správca predniesol v zmysle § 37 ZoKR obligatórny bod programu - voľba veriteľského výboru. S ohľadom na ustanovenie § 37
ods. 1 ZoKR, ktoré upravuje fixne počet členov veriteľského výboru na troch alebo piatich a skutočnosť, že na schôdzi veriteľov
sú len dvaja veritelia, veriteľský výbor nemôže byť zvolený.
Správca konštatoval, že v súlade s § 106 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sú splnené všetky zákonom
stanovené podmienky na to, aby súd rozhodol o otvorení malého
konkurzu. Správca požiada súd, aby vyhlásil malý konkurz.
V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského
výboru jedného zástupcu veriteľov. Vzhľadom na uvedené správca navrhol schôdzi veriteľov zvoliť si zástupcu veriteľov pre prípad, že súd vyhlási konkurz za malý. Za zástupcu veriteľov bol
navrhnutý veriteľ – Sociálna poisťovňa.
Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo: 100 % všetkých prítomných veriteľov
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor. V prípade, že
súd vyhlási konkurz za malý, schôdza veriteľov súhlasí, že zástupcom veriteľov bude Sociálna poisťovňa.
K bodu 6. programu:
Schôdza veriteľov zaujala stanovisko vo veci ďalšieho postupu
správcu.
K bodu 7. programu:
Správca vyzval prítomných veriteľov, aby uplatnili námietky voči
prijatým uzneseniam. Prítomní veritelia nevzniesli námietky voči
prijatým uzneseniam. Správca skonštatoval, že program prvej
schôdze veriteľov bol vyčerpaný.
Správca poďakoval prítomným za účasť na prvej schôdzi veriteľov a schôdzu ukončil o 11. 00 hod.
Mgr. Jana Lenková, správca
q

K004208
Spisová značka súdneho spisu: 1K 51/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K 51/2008 S907
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
POLAREX, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 705 057
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 714,15; mena: EUR; dlžník: Daňový úrad Prešov 1,
Hviezdoslavova 7, Prešov; právny dôvod vzniku: nadmerný odpočet
DPH za 4.Q. 2008; súpisová hodnota majetku: 714,15 EUR
JUDr. Jozef Tarabčák, správca
q

K004209
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2009 S1285
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VUSA, a.s., so sídlom: Slovenská 26, Košice 040 01
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 651 828
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
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Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2620720382/1100; zostatková
suma: 148. 26; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Tatra
banka, a.s.; súpisová hodnota majetku: 148. 26 EUR
Ing. Branislav Zachar, správca
q

K004210
Spisová značka súdneho spisu: 2K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2008 S911
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Vladimír Milon
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26. 02. 1968
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty
Pozemok
Druh pozemku: záhrady; výmera (m2): 237; obec: Tvarožná;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 404;
parcelné číslo: 44; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/24 a 3/24;
súpisová hodnota majetku: 1. 062 Eur
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: SR - DR Banská Bystrica, DÚ Kežmarok
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
2/1-14.
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 349;
obec: Tvarožná; štát: SR; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 404; parcelné číslo: 43; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/24 a 3/24; súpisová hodnota majetku: 2688,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: SR - DR Banská Bystrica, DÚ Kežmarok
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
2/1-14
Stavba
Popis stavby: rodinný dom; obec: Tvarožná; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: 129; názov katastrálneho územia:
Tvarožná; číslo LV: 404; súpisné číslo: 129; parcelné číslo: 43;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/24 a 3/24; súpisová hodnota
majetku: 6356,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: SR - DR Banská Bystrica, DÚ Kežmarok
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/1-14
JUDr. Miloš Hnat, správca
q

K004211
Spisová značka súdneho spisu: 2K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2008
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Vladimír Milon
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26. 02. 1968
Výmaz poznámky o spornom zápise
Pozemok
Druh pozemku: záhrady; výmera (m2): 237; obec: Tvarožná;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 404;
parcelné číslo: 44; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/24 a 3/24;
súpisová hodnota majetku: 1. 062 Eur
Tretia osoba: Miroslav Zakopjan
Deň a dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: 12. 05. 2009

- uznesenie OS Kežmarok, sp. zn. 2er 819/2005-29 o neschválení príklepu
JUDr. Miloš Hnat, správca
q

K004212
Spisová značka súdneho spisu: 2K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2008 S911
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Vladimír Milon
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26. 02. 1968
Výmaz poznámky o spornom zápise
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 410;
obec: Tvarožná; štát: SR; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 455; parcelné číslo: 46; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 3158 Eur
Tretia osoba: Miroslav Zakopjan
Deň a dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: 12. 05. 2009
- uznesenie OS Kežmarok, sp. zn. 2Er 819/2005-29 o neschválení príklepu
JUDr. Miloš Hnat, správca
q

K004213
Spisová značka súdneho spisu: 2K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2008 S911
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Vladimír Milon
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26. 02. 1968
Výmaz poznámky o spornom zápise
Pozemok
Druh pozemku: zastavné plochy a nádvoria; výmera (m2): 349;
obec: Tvarožná; štát: SR; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 404; parcelné číslo: 43; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/24 a 3/24; súpisová hodnota majetku: 2688 Eur
Tretia osoba: Miroslav Zakopjan
Deň a dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: 12. 05. 2009
- uznesenie OS Kežmarok, sp. zn. 2Er 819/2005-29 o neschválení príklepu
JUDr. Miloš Hnat, správca
q

K004214
Spisová značka súdneho spisu: 2K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2008 S911
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Vladimír Milon
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26. 02. 1968
Výmaz poznámky o spornom zápise
Stavba
Popis stavby: rodinný dom , súp. č. 129 postavený na parcele KN
č. 43 postavený v roku 1966 s prílsušenstvom maštaě, postavená v roku 1930; obec: Tvarožná; štát: SR; ulica: neuvedené;
orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Tvarožná; číslo LV: 404; súpisné číslo: 129; parcelné číslo: 43; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 21/34 a 3/24; súpisová hodnota
majetku: 6356 Eur
Tretia osoba: Miroslav Zakopjan
Deň a dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: 12. 05. 2009
- uznesenie OS Kežmarok, sp. zn. 2Er 819/2005-29 o neschválení príklepu
JUDr. Miloš Hnat, správca
q
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K004215
Spisová značka súdneho spisu: 3K/21/2008
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2008 S 128
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
EVLASIK, spol. s r.o. v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 037 303
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1 023,67 ; mena: EUR; dlžník: ETIS Slovakia,
a.s., IČO: 35822376; právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči spoločnosti ETIS Slovakia, a.s. vznikla na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky; súpisová hodnota majetku: 1 023,67
EUR (30 839 SK)
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22. 06. 2009, § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2 287,06; mena: EUR; dlžník: ETIS Slovakia,
a.s., IČO: 35822376; právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči spoločnosti ETIS Slovakia, a.s. vznikla na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky; súpisová hodnota majetku: 2 287,06
EUR (68 900 SK)
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22. 06. 2009, § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 10 953,99; mena: EUR; dlžník: ETIS Slovakia,
a.s., IČO: 35822376; právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči spo-

ločnosti ETIS Slovakia, a.s. vznikla na základe zmluvy o odplatnom
postúpení pohľadávky; súpisová hodnota majetku: 10 953 EUR
(330 000 SK)
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22. 06. 2009, § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 27 384,98; mena: EUR; dlžník: ETIS Slovakia,
a.s., IČO: 35822376; právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči spoločnosti ETIS Slovakia, a.s. vznikla na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky; súpisová hodnota majetku:
27 384,98 EUR (825 000 SK)
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22. 06. 2009, § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 11 451,90; mena: EUR; dlžník: ETIS Slovakia,
a.s., IČO: 35822376; právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči spoločnosti ETIS Slovakia, a.s. vznikla na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky; súpisová hodnota majetku:
11 451,90 EUR (345 000 SK)
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22. 06. 2009, § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
JUDr. Eduard Veterník, správca

q
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Krajský súd v Bratislave
K004218

K004216

č. k. 7K 184/00

č. k. Z-2-1K 243/94-408
Uznesenie

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Dipl. Ing. Arnold Horváth, 919 01 Ružindol č. 321, IČO: 11 857 404, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Petrom Sopkom,
advokátom, so sídlom: Paulínska 24, 917 01 Trnava, takto

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: GIM – Trnavské sladovne, spol. s r.o., v konkurze, Sladovnícka 15, 917 00
Trnava, IČO: 30 998 069, s ustanoveným správcom konkurznej
podstaty: Ing. Vladimír Hudec, Černyševského 5, 851 05 Bratislava, o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu takto

rozhodol:
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Dipl. Ing. Arnold
Horváth, 919 01 Ružindol č. 321, IČO: 11 857 404, vyhlásený
uznesením č. k. Z-2-1K 243/94-65, zo dňa 7. 8. 1995 podľa § 44
ods. 1 psím. a) ZKV.
Súd zbavuje JUDr. Petra Sopka, advokáta, so sídlom: Paulínska
24, 917 01 Trnava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
O odmene správcov bolo rozhodnuté v uznesení o schválení konečnej správy, č. k. Z-2-1K 243/94-370, zo dňa 6. 10. 2008.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O. s. p.
v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205
ods. 1 a 2 O. s. p. v nadväznosti na § 66 ods. 1
ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 18. 6. 2009
JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca

q

č. k. 2K 86/2005
Sp. zn.: 3K 245/04

Upovedomenie o konečnej správe a vyúčtovaní
Krajský súd v Bratislave týmto upovedomuje o tom, že správca
konkurznej podstaty JUDr. Erik Solár predložil konečnú správu
o priebehu, ukončení a speňažení majetku úpadcu: IS – MOSTY
s.r.o., Novohorská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 737 883, spojenú
s vyúčtovaním odmeny správcu konkurznej podstaty.
Súd upozorňuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní
odo dňa, keď konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na
úradnej tabuli súdu, môžu proti nim podať námietky na Krajskom
súde v Bratislave.
Konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na úradnej tabuli
dňa 25. 6. 2009 pod spisovou značkou 3K 245/04.
V Bratislave dňa 19. 6. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca
Pre veľký rozsah správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej
tabuli, preto je na nahliadnutie na I. poschodí, č. dv. 146.
q

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 OSP v nadväznosti
na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 OSP
v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 20. 5. 2009
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca

K004219

q

K004217

rozhodol:
Súd konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu zo dňa 4. 9. 2008, doručenú
súdu dňa 31. 10. 2008, v znení vyjadrenia k námietke konkurzného veriteľa a prepracovaniu konečnej správy zo dňa 6. 3. 2009
doručenej dňa 9. 3. 2009, schvaľuje.

UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: PIŠTEK KNIHY,
s.r.o., konkurze, Borská 1, 841 04 Bratislava, IČO: 35 885 939,
s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Peter Kubík, advokát, so sídlom kancelárie na Vajnorskej 8/A, 831 04 Bratislava, o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu a námietkach veriteľa: JUDr. Ing. Ľubomír Navračič, so sídlom kancelárie na Mlynských nivách 48, 821 05 Bratislava, ako správca úpadcu: Ing. Tomáš Pištek FREDDIE, v konkurze, Galandova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 17 526 990, takto
rozhodol:
Súd konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu zo dňa 10. 9. 2008, doručenú
súdu dňa 16. 9. 2008, s výnimkou položky obsiahnutej v časti 5
záveru konečnej správy na strane 6 „odmena za organizačné
práce v súvislosti s konkurzným konaním počas jeho priebehu,
príprava konečnej správy a návrhu na rozvrh, ako aj činností súvisiacich so splnením rozvrhového uznesenia – 57 000 Sk“,
schvaľuje.
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P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 OSP v nadväznosti
na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ do-

máha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 OSP
v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 20. 5. 2009
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca
q

Krajský súd v Košiciach
K004220

postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.

3K/43/2005-114

V Košiciach dňa 11. júna 2009

UZNESENIE

JUDr. Lujza Maťašová v. r.
predseda senátu

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Tomáš Dioszeghy, nar. 19. 12. 1949, Stierova 27, Košice, takto
q

rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Tomáš Dioszeghy, nar. 19. 12. 1949, Stierova 27, Košice, z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
Priznáva správcovi konkurznej podstaty Ing. Štefanovi Tichému,
Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou, náhradu výdavkov vo
výške 738,56 eur.
Ukladá správcovi konkurznej podstaty Ing. Štefanovi Tichému,
aby do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia písomne
oznámil súdu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú
závierku úpadcu.
Zbavuje Ing. Štefana Tichého, Dobrianskeho 1651, Vranov nad
Topľou, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Košiciach.
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.
V Košiciach dňa 3. júna 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
predseda senátu
q

K004222

Sp. zn.: 1K/197/1997

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Dlhá
Ves "v likvidácii", Dlhá Ves, IČO: 00 202 584, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 6. 7. 2009.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní odo
dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV v znení zmien a doplnkov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do
súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak
sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (§ 44 ods. 1 O. s. p.).
V Košiciach dňa 19. 6. 2009
JUDr. Roman Rizman v. r.
samosudca
q

K004223

K004221
3K/23/2001-409
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske obchodné družstvo BUZICA, Buzica, IČO: 00 193 569,
novým rozvrhom takto
rozhodol:
Z celkovej sumy 7 583,90 eur získanej do konkurznej podstaty po
splnení rozvrhového uznesenia sa navyše uspokojujú pohľadávky oddelených veriteľov:
– Štátny podporný fond pôdohospodárstva
a potravinárstva SR, Bratislava
1 152,37 eur
– Sociálna poisťovňa, pobočka Košice-okolie
6 431,53 eur
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach
s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo

Sp. zn.: 1K/240/1997

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: Ernest Voľanský, nar. 27. 1. 1941,
Dubovická roveň 10, Lipany, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 7. 7. 2009.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti
nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV v znení zmien
a doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú
právo nazerať do súdneho spisu a robiť si
z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu
byť dotknuté (§ 44 ods. 1 O. s. p.).
V Košiciach dňa 19. 6. 2009
JUDr. Roman Rizman v. r.
samosudca
q
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Najvyšší súd Slovenskej republiky
K004224

K004225
2 Obo 45/2009
UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: ATLAS
s.r.o., so sídlom na Slančíkovej ul. 1, 949 01 Nitra, IČO:
31 442 595, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty:
JUDr. Karol Kovár, advokát, Vajnorská 8/A, 831 01 Bratislava,
o návrhu veriteľa: TIKKA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom:
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. č. 103185, o ustanovenie
nového správcu, na odvolanie správcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25. februára 2009, č. k. 6 K
234/00-391, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
v Bratislave zo dňa 25. februára 2009, č. k. 6 K 234/00-391, potvrdzuje.

5Obo/15/2009
UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: FORDAK AK ASS, spol. s r.o., Račianska 54, 831 02 Bratislava,
IČO: 31 379 362, na odvolanie veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, č. k. 1K 287/98, zo dňa
18. marca 2008 takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č. k. 1 K 287/98, zo dňa 18. marca 2008
zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 30. apríla 2009

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 22. apríla 2009
JUDr. Jozef Štefanko v. r.
predseda senátu
q

JUDr. Alena Priecelová v. r.
predsedníčka senátu

q

