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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K007239
sp. zn.: 2K/25/2009
UZNESENIE

K007241
sp. zn.: 2R/8/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: AIR MONT metal spol. s.r.o., so sídlom: Cesta
mládeže 18, 901 17 Malacky, IČO: 43 807 283, na návrh správcu
konkurznej podstaty JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, so sídlom kancelárie: Dunajská 25, 811 08 Bratislava, o zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku rozhodol
takto:
Súd konkurz na majetok úpadcu: AIR MONT metal spol. s.r.o., so
sídlom: Cesta mládeže 18, 901 17 Malacky, IČO: 43 807 283,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi JUDr. Dane Jelinkovej Dudzíkovej, so
sídlom kancelárie: Dunajská 25, 811 08 Bratislava, odmenu za
výkon funkcie správcu vo výške 663,88 eura.

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
LAURATRANS spol. s r.o., so sídlom: Cintorínska 44, 968 01
Nová Baňa, IČO: 36 031 844, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5539/S,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: LAURATRANS spol. s r.o., so
sídlom: Cintorínska 44, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 031 844.
Ustanovuje správcu Mgr. Bc. Veroniku Škvarkovú, so sídlom:
974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20.
Vyzýva a poučuje všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní
odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise súdu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa
v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj
druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky
tieto údaje neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii
neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie,
na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii
neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň povolenia reštrukturalizácie. Ak veriteľ podáva viacero
prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam
nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný
prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na
jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do
15 dní odo dňa doručenia písomne dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 10. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K007240
sp. zn.: 6K/1/2008
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Eva Stupavská – AVEES, Jána Poničana 9,
841 07 Bratislava, IČO: 40 960 340, správcom ktorého je JUDr.
Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie: Májková 3, P. O. BOX 76,
820 05 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. BOX 232, 850 00 Bratislava 5, IČO: 00 634 816, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej sume 2 225, 76 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 10. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť
účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj
listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností
nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu
správcu:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa
(iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne
potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré
sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16. 596,96 eura, s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich
zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a roz-

hodnúť. Podľa §197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30. 9. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K007242
sp. zn.: 2K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka
Ing. Ondreja Kračúna, nar. 29. 09. 1953, bytom: 974 09 Banská
Bystrica, Tajovského 43, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Ondreja Kračúna, nar.
29. 09. 1953, bytom: 974 09 Banská Bystrica, Tajovského 43.
Otvára malý konkurz.
Ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty Konkurzného správcu, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZKR“), ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka") prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne
po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za
neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa
na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný
prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ
podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný
prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené
v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihlia-

www.zbierka.sk
4

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 192B / 2009

Konkurzy a reštrukturalizácie

da. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške.
Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj
listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo
podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá
za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len 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.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich
zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa §197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30. 9. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K007243
sp. zn.: 2K/28/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BB
mont Logistic, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: 974 01 Banská
Bystrica, Sládkovičova 90, IČO: 36 059 676, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 8302/S, o určení odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Viere Cibulovej, so sídlom: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 761,58 eura.
Štatutárny orgán – konatelia Emília Golianová, nar. 22. 02. 1964,
bytom: 974 01 Banská Bystrica, Sládkovičova 90, a Ján Golian,
nar. 04. 10. 1967, bytom: 976 33 Poniky 322, sú povinní spoločne
a nerozdielne zaplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
v sume 761,58 eura predbežnému správcovi JUDr. Viere Cibulo-

vej, so sídlom: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, na účet číslo
71659865/0900 do 15 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) 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 (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30. 9. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K007244
sp. zn.: 32K/30/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: TOPAS
Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO:
43 970 257, právne zastúpený Lansky,Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., so sídlom: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 851 710, konajúca prostredníctvom Mgr. Štefana
Holého, advokáta a konateľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na dlžníka: TOPAS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4,
949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie na dlžníka: TOPAS Slovakia, s.r.o., so
sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30. 9. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007245
sp. zn.: 32R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: SVENTEX, s.r.o., Zelená ul., 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 528 561,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: SVENTEX,
s.r.o., Zelená ul., 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, rozhodol
takto:
I. Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: SVENTEX, s.r.o., Zelená
ul., 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 528 561.
II. Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, so
sídlom kancelárie správcu: Nové Zámky, F. Rákócziho 12.
III. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka: SVENTEX, s.r.o., Zelená
ul., 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, aby v lehote 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v dvoch
rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise
na Okresnom súde Nitra na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti
a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným
údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu a na
pohľadávky prihlásené v rozpore s § 121 a § 122 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v tomto konaní neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. Veriteľ
zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
IV. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby a nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osoby
– prevod a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s účtovnou hodnotou vyššou ako 10 % -ný podiel na celkovej hodnote
majetku dlžníka vyplývajúceho z poslednej riadnej individuálnej
účtovnej závierky
– zaťaženie nehnuteľností dlžníka vecným bremenom
– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho úkonu
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov
na uspokojení ich pohľadávok
– uzatváranie zmlúv s hodnotou presahujúcou 10. 000 eur
– uzatváranie alebo skončenie pracovno-právnych vzťahov, udeľovanie odmien.
V. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov dlžníka: SVENTEX,
s.r.o., Zelená ul., 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve
uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1. 10. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007246
sp. zn.: 32K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Gatial, nar. 9. 1. 1974, bytom: Perecká 35,
934 01 Levice, ktorého správcom je JUDr. Richard Schwarz,
adresa kancelárie správcu: Rákócziho 12, Nové Zámky, o vrátení
nespotrebovaného preddavku rozhodol
takto:
Vracia úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Richard
Schwarz, adresa kancelárie správcu: Rákócziho 12, nespotrebovaný preddavok v sume 663,88 eura.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť nespotrebovaný
preddavok v sume 663,88 eura, evidovaný pod položkou peňažného denníka D130-18/09, správcovi: JUDr. Richard Schwarz,
adresa kancelárie správcu: Rákócziho 12, do troch dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30. 9. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007247
sp. zn.: 32K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Gatial, nar. 9. 1. 1974, bytom: Perecká 35,
934 01 Levice, ktorého správcom je JUDr. Richard Schwarz,
adresa kancelárie správcu: Rákócziho 12, Nové Zámky, o určení
paušálnej odmeny správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi: JUDr. Richard Schwarz, adresa kancelárie
správcu: Rákócziho 12, Nové Zámky, paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30. 9. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007248
sp. zn.: 31K/9/2008
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: N-RADIO spol.
s r.o., so sídlom: Vajanského 7, 949 01 Nitra, IČO: 31 410 430,
o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: N-RADIO spol.
s r.o., so sídlom: Vajanského 7, 949 01 Nitra, IČO: 31 410 430,
ktorého správcom je: Mgr. Miloš Ágg, adresa kancelárie: J. Simora 5, 946 61 Nové zámky, oznamuje, že dňa 23. 09. 2009 nadobudlo právoplatnosť uznesenie zo dňa 02. 09. 2009, č. k.
31K/9/2008-1147, ktorým súd rozhodol o vstupe nadobúdateľa
pohľadávky do konkurzného konania.
q

K007249
sp. zn.: 1K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: STAVEX
TRADE, s.r.o., so sídlom: Topľanská 1690, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 503 746, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu
rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Fedorovi, so
sídlom kancelárie: Sabinovská 1, 080 01 Prešov, odmenu vo výške 663,88 € a náhradu výdavkov vo výške 391,76 €, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého
dňa 5. 5. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 39/09,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku zloženého
dňa 5. 5. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 39/09,
a to vo výške 604,06 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
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súdneho poriadku) 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 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 30. 9. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K007250
sp. zn.: 1K/19/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 26
Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: C.M.INVEST, s.r.o., so sídlom: Starý trh 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 754 702, o odmene a náhrade výdavkov predbežného
správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jaroslave Oravcovej, so
sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 663,88 € a náhradu výdavkov vo výške
159,14 €, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 10. 12. 2008 na účet tunajšieho súdu
pod položkou č. Ko 32/09,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku zloženého
dňa 10. 12. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko
32/09, a to vo výške 836,68 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) 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 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 1. 10. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K007251
sp. zn.: 28K/50/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Peter Michalec, bydliskom: Zakvášov 1518/50-12,
Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Darina Válková,
so sídlom kancelárie: Dolný Šianec 18B, Trenčín, o návrhu
obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi zistených pohľadávok pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Považská Bystrica, Centrum 2408/43,
Považská Bystrica, IČO 00 634 816, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 2/D-1, 2/D-2 a 2/D-4 v celkovej výške 1 428,90 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, 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 1. 10. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K007252
sp. zn.: 29K/31/2007
OZNAM
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, Hviezdoslavova 3, Prievidza, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Michal Švec, bytom: Veľkonecpalská 400/170, 971 01
Prievidza, o odvolaní opatrovníka v osobe Renáty Zámečníkovej,
súdnej tajomníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
proti Uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 02. 03. 2009
pod č. k. 29K/31/2007-96, uverejňuje uznesenie Krajského súdu
v Bratislave, č. k. 1CoKR/6/2009- 108 zo dňa 22. 9. 2009
1CoKR/6/2009-108
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, Hviezdoslavova 3, Prievidza, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Michal Švec, bytom: Veľkonecpalská 400/170, 971 01 Prievidza,
o odvolaní opatrovníka v osobe Renáty Zámečníkovej, súdnej tajomníčky Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, proti Uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 02. 03. 2009 pod č. k.
29K/31/2007-96, takto
rozhodol:
Krajský súd v Bratislave Uznesenie Okresného súdu v Trenčíne
zo dňa 02. marca 2009 pod č. k. 29K/31/2007-96 zrušuje a vec
vracia súdu na ďalšie konanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
V Bratislave dňa 22. 09. 2009
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
q

K007253
sp. zn.: 25K/25/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: RAPA-THERM s.r.o., IČO: 36 279 781, so sídlom: Kostolecká 119, Moravany nad Váhom, správcom ktorého je JUDr.
Peter Ondreička, so sídlom: Františkánska 22, Trnava, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, o jeho vstup do konania
rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika
– Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, a to v rozsahu pohľadávok uplatnených prihláškami
č. 1 až 29 v sume 52. 752 eur.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané
a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden 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 ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 1. 10. 2009
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

Správcovia
K007254
Spisová značka súdneho spisu: 1K 23/2009-99
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2009 S1305
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PRIOR INVEST, s.r.o. "v likvidácii"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 002 721
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca úpadcu PRIOR
INVEST, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: Námestie SNP 2497,
960 01 Zvolen, IČO: 36 002 721 zvoláva prvú schôdzu veriteľov
na deň 13. 11. 2009 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na Sládkovičovej ulici 112 v Banskej Bystrici. Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra alebo jeho overenú kópiu, nie
starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľa predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca
q

K007255
Spisová značka súdneho spisu: 1K/19/2007
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2007 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Gard-invest spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 590 641
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca týmto
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20. 10. 2009
o 15:30 hod v priestoroch reštaurácie Bel Posto, Horná ulica 23,
974 01 Banská Bystrica s nasledovným programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov; 2. Voľba nového člena veriteľského výboru na
miesto člena, ktorému zanikla účasť; 3. Záver. Veritelia sa musia
pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom
totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K007256
Spisová značka súdneho spisu: 32K/30/2006
Spisová značka správcovského spisu: S1
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VINÁRSTVO VINANZA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 122 362
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z rokovania veriteľského výboru
Úpadca:
VINÁRSTVO VINANZA, a.s.
so sídlom: Levická 743, 952 01 Vráble
IČO: 34 122 362
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sa,
vložka č. 10235/N
číslo konkurzného konania: 32K/30/2006
Členovia veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru - Property Investment, a.s. - prítomný
Člen veriteľského výboru – COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. prítomný
Člen veriteľského výboru - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- prítomný
Správca
Mgr. Ladislav Barát
Návrh uznesenia veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru obdržal od správcu konkurznej
podstaty úpadcu žiadosť o uloženie záväzného pokynu (v prílohe), ktorou bol predseda veriteľského výboru požiadaný o uloženie pokynu ohľadom speňažovania majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu, a to v zmysle uznesenia veriteľského
výboru zo dňa 21. 05. 2009. Uvedeným uznesením bol správca
konkurznej podstaty zaviazaný k podaniu žiadosti o uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia pohľadávky voči Ing. Petrovi
Handzušovi v nominálnej hodnote 1. 359. 495,70 EUR po rozhodnutí Krajského súdu Nitra ako súdu odvolacieho, konajúceho
vo veci odporovateľného právneho úkonu.
Podľa informácie od správcu konkurznej podstaty bol rozsudkom
Krajského súdu Nitra, doručeným správcovi konkurznej podstaty
dňa 02. 07. 2009, zamietavý rozsudok prvostupňového súdu potvrdený. Správca konkurznej podstaty má v úmysle podať vo veci
dovolanie.
Správca zároveň navrhol 2 alternatívy speňaženia pohľadávky
voči Ing. Petrovi Handzušovi, vo výške 1. 359. 495,70 EUR,
a to:
a) alternatíva č. 1 – predaj pohľadávky podľa § 92 ods. 1 písm. b)
ZoKR – dražbou
b) alternatíva č. 2 – predaj pohľadávky podľa § 92 ods. 1 písm. a)
ZoKR – verejnou súťažou
(podrobnejšie v priloženom dokumente)
Správca konkurznej podstaty odporučil alternatívu č. 2, t.j. predaj
pohľadávky verejnou súťažou.
Na schôdzi veriteľského výboru konanej dňa 13. 08. 2009 v Bratislave prijali zástupcovia členov veriteľského výboru nasledovné
uznesenie vo vyššie uvedenej záležitosti.
Veriteľský výbor ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu
tento záväzný pokyn:
I.
Správca je povinný vykonať všetky právne úkony smerujúce
k tomu, aby došlo k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže na
speňaženie pohľadávky voči Ing. Petrovi Handzušovi vo výške
1. 359. 495,70 EUR.
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II.
Stanovujú sa nasledovné rámcové podmienky pre verejnú obchodnú súťaž:
1. Oznámenie o konaní verejnej obchodnej súťaže spolu s podmienkami verejnej obchodnej súťaže, predmetom ktorej bude
podávanie návrhov na odkúpenie pohľadávky voči Ing. Petrovi
Handzušovi vo výške 1. 359. 495,70 EUR, bude zverejnené
v Obchodnom vestníku a v 3 periodikách – v Hospodárskych novinách a v dvoch odborných časopisoch z oblasti vinárstva a vinohradníctva; zároveň správca zašle zakaždým oznámenie o konaní verejnej súťaže Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, a to
najmenej 10 kalendárnych dní pred skončením lehoty na
podávanie návrhov.
2. Návrhy sa podávajú správcovi v zapečatenej obálke s označením „VINANZA – verejná obchodná súťaž - pohľadávka“.
3. Každý účastník verejnej obchodnej súťaže je oprávnený podať
len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenou.
4. V prvom kole musí navrhovaná cena zodpovedať minimálne
50 % súpisnej hodnoty pohľadávky.
5. V prípade, že v prvom kole nebude podaná zodpovedajúca ponuka, uskutoční sa druhé kolo a prípadne ďalšie tretie kolo.
V druhom kole, ako aj v každom ďalšom kole (a to až dovtedy
kým veriteľský výbor neuloží správcovi iný pokyn) musí navrhovaná kúpna cena zodpovedať minimálne 20 % súpisnej hodnoty
pohľadávky.
6. Víťazom súťaže sa stáva účastník s najvyššou ponúknutou cenou, pričom však minimálne hodnoty podľa ods. 4 a 5 musia
zostať zachované.
7. Časový rozdiel medzi koncom lehoty na podávanie návrhov na
odkúpenie pohľadávky medzi jednotlivými kolami je minimálne
pätnásť kalendárnych dní.
8. Výsledky verejnej obchodnej súťaže zverejní správca v Obchodnom vestníku vždy do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia
obálok s návrhmi.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší je
povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výsledkov
verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku uzatvoriť
zmluvu o postúpení pohľadávky a v tejto lehote aj uhradiť celú
ním navrhnutú kúpnu cenu.
10. Správca určí bližšie podmienky pre jednotlivé kolá verejného
obchodnej súťaže v súlade s predchádzajúcimi bodmi tohto
pokynu.
11. Predseda veriteľského výboru je povinný informovať správcu
o uznesení veriteľského výboru a uložiť mu záväzný pokyn
v zmysle vyššie uvedeného.
V Bratislave dňa: 13. 08. 2009
Zapísal: Ing. Peter Cesnak
Mgr. Ladislav Barát, správca
q

K007257
Spisová značka súdneho spisu: 31K/9/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2009/SKP
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SLOTAS, spol. s.r.o. Šaštín-Stráže
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 110 798
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Oznam pre všetkých veriteľov a oprávnené osoby úpadcu SLOTAS, spol. s r.o., 908 41 Šaštín – Stráže, ul. Hviezdoslavova
548, IČO: 34 110 798.
1/ Nazerať do správcovského spisu úpadcu je možné vždy v pracovných dňoch od 8-16 hod na adrese správcovskej kancelárie
917 01 Trnava, ul. Podjavorinskej 37/1, po predchádzajúcom
osobnom dohovore, tel. 033/55 15 200, e-mail: sefcik@nextra.sk
2/ Aj touto cestou sa informujú v súlade s článkom 40 Nariadenia

Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 tí veritelia, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, bydlisko alebo sídlo v iných členských
štátoch EÚ, že svoje pohľadávky môžu prihlásiť formou predpísanou dľa Zák. č. 7/2005 Z.z. v zn. n. pr., u správcu a na konkurznom súde do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 14. 9. 2009.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
q

K007258
Spisová značka súdneho spisu: 32K/26/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/26/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
KTJ SK, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 566 276
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr.Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu: KTJ SK, s.r.o.,
Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 566 276, podľa
§ 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od
8. 00 do 12. 00 hod. a od 13. 00 do 15. 00 hod. Termín sa
nahlasuje na tel. č.: 0903266087.
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca
q

K007259
Spisová značka súdneho spisu: 6R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2009 S1238
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SkyEurope Airlines, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 819 600
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch
v čase od 9. 00 h. do 15. 00 h. v kancelárii správcu na adrese:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle +421 915 695 735.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
q

K007260
Spisová značka súdneho spisu: 4K/13/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2009 S1144
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ján Králik AJKA
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 950 921
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Juraj Tatara, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Králik AJKA, Bystrická 2487/32, 902 01 Pezinok, IČO: 36 950 921
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: ul. 29.augusta 28/D, Bratislava v pracovných
dňoch pondelok - piatok vždy v čase od 9,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, faxom na č.
02/5296 3016 alebo na tel. č. 02/5296 3015.
V Bratislave dňa 1. 10. 2009
Ing. Juraj Tatara, správca
q

K007261
Spisová značka súdneho spisu: 1K/11/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2008 S1146
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
DEMKO, s.r.o., 034 81 Lisková 901
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Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 406 384
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu: DEMKO, s.r.o. Lisková 901 v súlade s ust. §92 ods. 1 písm.d zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a na základe záväzného pokynu Okresného súdu v Žiline vyhlasuje III. ponukové konanie na predaj majetku úpadcu DEMKO, s.r.o. 034 81 Lisková 901 a ponúka na
predaj (postúpenie):
1) hnuteľné veci: uvedené v súpise všeobecnej podstaty zverejenenej v OV č. 2009/10 (s výnimkou vozidla VOLVO, ťahača návesu SCANIA, vysokozdvižného vozíka YALE, peňazí v pokladni
a pohľadávok z účtu)
2) pohľadávky voči dlžníkom:
Jozef Demko, Lisková 493 – pohľadávky vo výške 185. 546,91 €,
EKO PLUS s.r.o. Kosovo 1553, Ružomberok – pohľadávky vo
výške 2. 758,46 €,
EURO WASTE SLOVAKIA, Továrenská 1, Štúrovo – pohľadávky
vo výške 271,26 €,
J+D Recykling s.r.o., Lisková 705 – pohľadávky vo výške
22. 494,71 €,
Logwin Road + Rail Slovakia a.s., Mostová 34, Ružomberok
– pohľadávky vo výške 1. 383,30 €,
Metsa Tissue a.s., Celulózka 3494, Žilina – pohľadváky vo výške
502,89 €,
Opametal s.r.o., Holasovice 204, Opava – pohľadávka vo výške
189,40 €,
PAO SLOVAKIA, s.r.o. Pri Šajbách 7, Bratislava – pohľadávka vo
výške 869,02 €,
za týchto podmienok:
1. K ponuke na kúpu majetku je potrebné doložiť:
– výpis z obchodného alebo živnostenského registra
– uvedenie výšky ponúknutej kúpnej ceny
2. Ponuky na kúpu majetku spolu s prísl. dokladmi je potrebné
podať do 15 dní od zverejnenia inzerátu v uzatvorenej obálke
s výrazným označením „1K 11/2008
PONUKA – KONKURZ
– NEOTVÁRAŤ“
na adresu: JUDr. Janka Grolmusová,
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
3. Kúpna zmluva (Zmluva o postúpení pohľadávok) bude uzatvorená so záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená správcom ako najvýhodnejšia, s predchádzajúcim súhlasom
príslušného orgánu.
4. Kúpna cena (odplata za postúpenie pohľadávok) je splatná pri
podpísaní zmluvy.
Ďaľšie informácie: JUDr. Janka Grolmusová, E.B.Lukáča 2,
036 01 Martin, e-mail: janka.grolmus@slovanet.sk
JUDr. Janka Grolmusová, správca
q

K007262
Spisová značka súdneho spisu: 9K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/30/2009 S1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SOLFER, s.r.o. Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 689 582
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská
sporiteľňa, a.s., Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
302
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Obuv pánska, dámska, detská
Rok výroby: neuvedený
Technický stav: nový a partiový
Počet párov: 50. 138; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 274. 473,28 EUR
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 868,80; mena: EUR; dlžník: Anna Henčová, Pod
Donátom 12/121, Žiar nad Hronom, IČO: 41050070; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3028306, 107, 3105002; súpisová hodnota majetku: 868,80 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5. 076,59; mena: EUR; dlžník: AVE - INTERNATIONAL s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, IČO:
31558577; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.:
303,203,103; súpisová hodnota majetku: 5. 076,59 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 312,87; mena: EUR; dlžník: Centrum pánskej
módy s.r.o., Tomášikova 15, Tornaľa, IČO: 36618608; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105005; súpisová hodnota
majetku: 1. 312,57 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5. 586,28; mena: EUR; dlžník: C-TREADING Jozef Vartovnik, Pod hájom 1096/83, Dubnica nad Váhom, IČO:
40378420; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.:
708406,7005906,407,3105038; súpisová hodnota majetku:
5. 586,28 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 136,92; mena: EUR; dlžník: DALEX, Bukova 7,
Prievidza, IČO: 33653933; právny dôvod vzniku: Neuhradené
faktúry č.: 3028607,3009507,3105006,31030015; súpisová hodnota majetku: 1. 136,92 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 220,48; mena: EUR; dlžník: DANATOP s.r.o.,
Mlynska 10, Bánovce nad Bebravou, IČO: 36314340; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105007; súpisová hodnota
majetku: 220,48 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 947,14; mena: EUR; dlžník: DENA - OBUV, Družstevná 5, Rimavská Sobota, IČO: 40725774; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3065206,507,3105069, 31030014;
súpisová hodnota majetku: 947,14 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 8. 818,39; mena: EUR; dlžník: EFEKT 2 spol.
s r.o., Alžbetina 10, Košice, IČO: 36201111; právny dôvod vzniku:
Neuhradené faktúry č.: 3066206, 3065806, 2207, 3010807,
3010707, 3008607, 3105059; súpisová hodnota majetku:
8. 818,39 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 132,47; mena: EUR; dlžník: F ŠTÝL spol. s r.o.,
Radlinského 1716, Dolný Kubín, IČO: 36410683; právny dôvod
vzniku: Neuhradená faktúra č.: 31030010; súpisová hodnota
majetku: 132,47 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 342,35; mena: EUR; dlžník: Janka Gašperíková,
M. R. Štefánika 27/22, Brezno, IČO: 40868877; právny dôvod
vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3010108; súpisová hodnota
majetku: 342,35 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 94,15; mena: EUR; dlžník: Mária Hundzsova,
Nám. baníkov 28, Rožňava, IČO: 17262836; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č. 3105040; súpisová hodnota majetku:
94,15 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 396,76; mena: EUR; dlžník: Ján Durčák
– EDEN, Podzávoz 1011, Čadca, IČO: 40759547; právny dôvod
vzniku: Neuhradené faktúry č.: 2015505, 2014605, 20123052,
2010705, 2008305, 807; súpisová hodnota majetku: 4. 396,76 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 771,40; mena: EUR; dlžník: Jana Kalavská – ZAHARA, Železničná 92/20, Margecany, IČO: 41985052; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3007008,3105012; súpisová hodnota majetku: 771,40 EUR

www.zbierka.sk
10

Konkurzy a reštrukturalizácie

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 132,66; mena: EUR; dlžník: Jozef Hmelár - ELVIS, Belanského 231, Kysucké Nové Mesto, IČO: 14241111;
právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105058; súpisová
hodnota majetku: 132,66 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 44,05; mena: EUR; dlžník: Klasik styl, Družstevná 8, Humenné, IČO: 17222184; právny dôvod vzniku: Neuhradena faktúra: 7161080043; súpisová hodnota majetku:
44,05 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 28,23; mena: EUR; dlžník: LL SCHOP LAKATOSOVA, Hlavna 116/411, Veľké Kapušany, IČO: 31231586; právny
dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105037; súpisová hodnota majetku: 28,23 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 29. 158,56; mena: EUR; dlžník: Marian Jusko,
Školská 349/20, Moldava nad Bodvou, IČO: 37643207; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3034505, 3033505,
3033305, 3024905, 3017805, 3014405; súpisová hodnota majetku: 29. 158,56 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 847,99; mena: EUR; dlžník: Michal Novotný
– MINO, Janka Kráľa 921/37, Bošany, IČO: 43371736; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 31030007, 7162080008;
súpisová hodnota majetku: 4. 847,99 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3. 592,92; mena: EUR; dlžník: MILAN KAĽAVSKÝ – STEP, Železničná 21, Margecany, IČO: 40106365; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3105042,7161080041; súpisová hodnota majetku: 3. 592,92 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 96,91; mena: EUR; dlžník: Miroslav Čurgali, Štúrova 7, Nitra, IČO: 31129986; právny dôvod vzniku: Neuhradená
faktúra č. 907; súpisová hodnota majetku: 96,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 469,97; mena: EUR; dlžník: MK - STEP s.r.o., Železničná 20, Margecany, IČO: 36589233; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 3105056; súpisová hodnota majetku:
469,97 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2. 119,34; mena: EUR; dlžník: M - PLUS, Podhora 43, Ružomberok, IČO: 33564167; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3105018, 7161080052; súpisová hodnota majetku: 2. 119,34 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2. 380,54; mena: EUR; dlžník: NONApharm,
s.r.o., Nejedlého 3394/69, Bratislava, IČO: 35937343; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 7161080027, 7161080035,
7161080045, 7161080054; súpisová hodnota majetku:
2. 380,54 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 536,85; mena: EUR; dlžník: O.K.MODA, J. Vargu
26, Lučenec, IČO: 35132370; právny dôvod vzniku: Neuhradené
faktúry č.: 3105019,31030005; súpisová hodnota majetku:
536,85 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 27,90; mena: EUR; dlžník: OBUV BRONA, Malahontska 22, Rimavská Sobota, IČO: 37305794; právny dôvod
vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105021; súpisová hodnota
majetku: 27,90 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 93,20; mena: EUR; dlžník: Obuv Daria Pečuchová, Dobšinského 12, Ivanka pri Dunaji, IČO: 30936209; právny
dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105022; súpisová hodnota majetku: 93,20 EUR
Peňažná pohľadávka
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Celková suma: 736,67; mena: EUR; dlžník: OBUV MARCO,
Hlavná 19, Trnava, IČO: 37032143; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 7005307, 31030004; súpisová hodnota
majetku: 736,67 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 62,21; mena: EUR; dlžník: OBUV TM, Dostojevského 12, Poprad, IČO: 32850620; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105023; súpisová hodnota majetku:
62,21 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 694,08; mena: EUR; dlžník: OBUV U OTA spol.
s r.o., Fučikova 120, Sládkovičovo, IČO: 36222747; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 7020302; súpisová hodnota
majetku: 694,08
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 366,43; mena: EUR; dlžník: OBUV – Kožená galantéria, SNP 85, Žiar nad Hronom, IČO: 43557635; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3001608; súpisová hodnota
majetku: 366,43 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 425,36; mena: EUR; dlžník: Obuv – Steffi, Strojárska 2524, Snina, IČO: 37003518; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 2032103, 3105065; súpisová hodnota majetku:
425,36 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 493,80; mena: EUR; dlžník: OPAL – obchod. činnosť, Obchodná 2, Stará Ľubovňa, IČO: 30613078; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105064; súpisová hodnota
majetku: 493,80 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 201,49; mena: EUR; dlžník: OBUV – S s.r.o, Zavada 48, Topoľčany, IČO: 36542539; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 2021206; súpisová hodnota majetku:
201,49 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 112,42; mena: EUR; dlžník: Iveta Pastorova,
Ožďany 520, IČO: 34851933; právny dôvod vzniku: Neuhradená
faktúra č.: 3105043; súpisová hodnota majetku: 112,42 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 464,72; mena: EUR; dlžník: PETKO OBUV, Seberiniho 14, Bratislava, IČO: 35698632; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 70112404; súpisová hodnota majetku:
464,72 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 157,91; mena: EUR; dlžník: Drahoslava Polgarová, Nám. SNP 25, Zvolen, IČO: 33299790; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 3105055; súpisová hodnota majetku:
157,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 92,44; mena: EUR; dlžník: Michal Puskar, Sídl.
Okulka 19/44, Vranov nad Topľou, IČO: 40053261; právny dôvod
vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105028; súpisová hodnota
majetku: 92,44 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3. 541,36; mena: EUR; dlžník: RV – predaj. stredisko Ing. Rojcek, Hodžova 16, Žilina, IČO: 14253623; právny
dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 2031406, 2407, 3105029;
súpisová hodnota majetku: 3. 541,36 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 495,42; mena: EUR; dlžník: Radoslav Ťapušík,
Jedľova 11, Prievidza, IČO: 37008366; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105030; súpisová hodnota majetku:
495,42 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 087,77; mena: EUR; dlžník: Regina Gmucová,
Námestie slobody 1400/12, Púchov, IČO: 36888176; právny
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dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 7007207, 3105032,
31030002; súpisová hodnota majetku: 1. 087,77 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 188,76; mena: EUR; dlžník: RELA – Jozef Jendrušák, Štefánikova 874/11, Poprad, IČO: 37734652; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 1407,3105044; súpisová
hodnota majetku: 1. 188,76 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 654,50; mena: EUR; dlžník: RPL s.r.o., Za riekou
Nitrou 1490, Partizánske, IČO: 31422284; právny dôvod vzniku:
Neuhradené faktúry č.: 3026106,3105008; súpisová hodnota
majetku: 654,50 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 068,08; mena: EUR; dlžník: SPRINT, Hlavná 132,
Topoľníky, IČO: 30080568; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 7012507; súpisová hodnota majetku: 1. 068,08 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 193,81; mena: EUR; dlžník: STYL MODE,
Cypriána Majerníka 11/51, Martin, IČO: 10812032; právny dôvod
vzniku: Neuhradené faktúry č.: 1907,3105062; súpisová hodnota
majetku: 1. 193,81 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 93,43; mena: EUR; dlžník: TOPKA – OBUV,
1. mája 708, Liptovský Mikuláš, IČO: 35162244; právny dôvod
vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105034; súpisová hodnota
majetku: 93,43 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 6. 159,44; mena: EUR; dlžník: TRENTO OBUV,
Súvoz 1, Trenčín, IČO: 17748372; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 7019906,3105050; súpisová hodnota majetku:
6. 159,44 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 198,60; mena: EUR; dlžník: ZÁHRADNÍKOVÁ
– OBUV M, ČSA 18, Košice, IČO: 32473460; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 1900; súpisová hodnota majetku:
198,60 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 342,06; mena: EUR; dlžník: Bossanova s.r.o, Novozámocká 16, Zvolen, IČO: 36623377; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 3105003; súpisová hodnota majetku:
342,06 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 916,72; mena: EUR; dlžník: DUKAS PLUS s.r.o.,
Lehnice 104, Lehnice, IČO: 36234117; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 62008, 122008, 162008, 31010011,
31010003; súpisová hodnota majetku: 916,72 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 040,76; mena: EUR; dlžník: EXTOP, Nám.
Š. Moyzesa 6, Banská Bystrica, IČO: 33759014; právny dôvod
vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3006708, 3008608, 31030011,
7161080051, 7161080061, 7161080062; súpisová hodnota
majetku: 4. 040,76 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 139,89; mena: EUR; dlžník: Petra Hulková
– Striebro, Mostova 1, Ružomberok, IČO: 37043269; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 7012404; súpisová hodnota
majetku: 139,89 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 749,84; mena: EUR; dlžník: TOPKA s.r.o., Štúrova 11, Liptovský Mikuláš, IČO: 36408841; právny dôvod vzniku:
Neuhradené faktúry č.: 3044907,3105033; súpisová hodnota
majetku: 749,84 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7. 219,12; mena: EUR; dlžník: STYL – IW Sp.
z o.o., ul. Krotka 44/46, Czestochowa, Poľsko; právny dôvod
vzniku: Neuhradené faktúry č. 808,7211080005; súpisová hodnota majetku: 7. 219,12 EUR
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5. 884,39; mena: EUR; dlžník: RIXON, Jervois
St. 49-51, Sheung wan; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č. : 9002011; súpisová hodnota majetku: 5. 884,39 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17. 277,17; mena: EUR; dlžník: YOSARIA PLAZA, a.s., Tomašíková 147, Bratislava, IČO: 35937157; právny
dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 910016; súpisová hodnota
majetku: 17. 277,17 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 681,06; mena: EUR; dlžník: Noemi Mojzešová,
S. H. Vajanského 41, Nové zámky, r. č.: XXXXXX/XXXX; právny
dôvod vzniku: Odcudzenie tovaru; súpisová hodnota majetku:
1. 681,06 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 19. 894,91; mena: EUR; dlžník: RAMPER – P. Ridilla, Južná trieda 125, Košice, IČO: 34626425; právny dôvod
vzniku: Odcudzenie hotovosti a tovaru; súpisová hodnota
majetku: 19. 894,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2. 724,77; mena: EUR; dlžník: MIRJANA, 1. čsl.
brigády, Vrútky, IČO: 14266610; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúry č.: 7004007,3105017,31030006; súpisová hodnota
majetku: 2. 724,77 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 193,42; mena: EUR; dlžník: MOLTOS v.o.s,
Štefanikova 695, Senica, IČO: 31423221; právny dôvod vzniku:
Neuhradené faktúry č.: 8054099,8052399,8051399; súpisová
hodnota majetku: 1. 193,42 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2. 622,24; mena: EUR; dlžník: MONTANA for
everytime s.r.o., Národná obroda 1, Banská Bystrica, IČO:
36049204; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.:
3021903, 3013303, 3013203, 3013103; súpisová hodnota
majetku: 2. 622,24 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 6. 044,94; mena: EUR; dlžník: DOMINI, s.r.o., Michalovská 43, Košice, IČO: 43897649; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 62008, 122008, 162008, 31010011,
31010003; súpisová hodnota majetku: 6. 044,94 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 815,14; mena: EUR; dlžník: EXCLUSIVE OBUV,
Na Bašte 5, Levice, IČO: 37722590; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3105011,7161080048,3065304; súpisová hodnota majetku: 815,14 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 463,03; mena: EUR; dlžník: EXKLUZIV, D. Štúra
760/5, Sereď, IČO: 32336292; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 7012403,7011603; súpisová hodnota majetku:
463,03 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 390,35; mena: EUR; dlžník: OBUVEX, Šustekova 9, Bratislava, IČO: 11920751; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 8026599,6103599,3105024; súpisová hodnota
majetku: 1. 390,35 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 037,24; mena: EUR; dlžník: ATHLEX
– R. Kuchta, Dénešova 2, Košice, IČO: 37262998; právny dôvod
vzniku: Odcudzenie hotovosti; súpisová hodnota majetku:
4. 037,24 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 786,82; mena: EUR; dlžník: OBUV – PEPE,
Švermova 3, Handlova, IČO: 34634274; právny dôvod vzniku:
Neuhradená faktúra č.: 3105026; súpisová hodnota majetku:
786,82 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 165,56; mena: EUR; dlžník: PEMA – Ing. Ján
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Marko, ul. SNP 50/59, Žiar nad Hronom, IČO: 10935703; právny
dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.: 3105025; súpisová hodnota
majetku: 165,56 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2. 243,32; mena: EUR; dlžník: POTANČOK VO
DVORE, Nám. SNP 25, Zvolen; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry č.: 3052906, 3050306, 3048706, 1307; súpisová hodnota majetku: 2. 243,32 EUR
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q

K007263
Spisová značka súdneho spisu: 9K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/30/2009 S1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SOLFER, s.r.o. Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 689 582
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská
sporiteľňa, a.s., Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
302, 303
Pozemok
Druh pozemku: Ostatné plochy; výmera (m2): 3. 299; obec: Košice IV.; štát: SR; názov katastrálneho územia: Južné mesto; číslo
LV: 14221; parcelné číslo: 299/7; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 250. 000,- EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 915;
obec: Košice IV.; štát: SR; názov katastrálneho územia: Južné
mesto; číslo LV: 14222; parcelné číslo: 299/24; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/5; súpisová hodnota majetku: 35. 915,82 EUR
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q

K007264
Spisová značka súdneho spisu: 3K/17/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1/2009-S1181/R
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Delpharmea Nutraceuticals SK, s.r.o., Púchovská 12, 831 06
Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 717 886
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 952; mena: EUR; dlžník: MF Media,s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, IČO:35 958 626; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290024 zo dňa 30. 3. 2009; súpisová hodnota
majetku: 952,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 774; mena: EUR; dlžník: MF Media,s.r.o., Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 958 626; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290025 zo dňa 30. 03. 2009; súpisová hodnota
majetku: 774,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2131,30; mena: EUR; dlžník: MF Media,s.r.o.,
Dohnányho 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 958 626; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290033 zo dňa 29. 04. 2009; súpisová hodnota majetku: 2131,30 EUR
JUDr. Alojz Rakovský, správca
q

K007265
Spisová značka súdneho spisu: 26K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: S714/016/2009/PROFI
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PROFITUBE spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 026 042
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: INVEST-KAPITAL,
a.s.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
37/1, 37/2
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 57 780,50; mena: EUR; dlžník: BRITTERM,
s.r.o., IČO 26303400, Drahy 141, 698 01 Veselí nad Moravou,
ČR; právny dôvod vzniku: Neuhradnie faktúr č. 2900836,
2900855, 2900872, 2900882, 2900911, 2900921 a 2900781, ako
aj neplatný jednostranný zápočet dlžník vzájomných nesplatných
pohľadávok a záväzkov pred vyhlásením konkurzu; súpisová
hodnota majetku: 57 780,50 EUR
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca
q

K007266
Spisová značka súdneho spisu: 3K/17/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1/2009-S1181/R
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Delpharmea Nutraceuticals SK, s.r.o., Púchovská 12, 831 06
Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 717 886
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 57360,21; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: faktúra zo dňa 15. 12.
2008, číslo 00149 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
5736 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 - Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 124260,40; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 00151 zo dňa
15. 12. 2008 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
12 426,- EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 - Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5267; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290007 zo dňa
17. 02. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
526,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 - Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2 580; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290030 zo dňa
09. 04. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
258,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3 280; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290004 zo dňa
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03. 02. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
328,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1 080; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290008 zo dňa
17. 02. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
108,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 244 876; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 148 zo dňa
15. 12. 2008 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
24 487,- EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 37 928,27; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: uhradená záloha na prevádzkové služby; súpisová hodnota majetku: 3 792,- EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 60003,6; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 63080940 ; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290029 zo dňa
08. 04. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
600 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie
veriteľského výboru č. 2

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 846; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290014 zo dňa
12. 03. 2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
84,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 72 853,93; mena: EUR; dlžník: Delpharmea
Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 00150 zo
dňa 15. 12. 2008 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
7 285,- EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7 575; mena: EUR; dlžník: Delpharmea Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 290006 zo dňa 11. 02.
2009 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku: 757,-EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie veriteľského výboru č. 3
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 230 847,84; mena: EUR; dlžník: Delpharmea
Nutraceuticals, a.s., Panská 895/6, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČO: 63080940; právny dôvod vzniku: faktúra č. 147 zo
dňa 12. 12. 2008 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
23 084,- EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 29. 9. 2009 – Uznesenie veriteľského výboru č. 3
JUDr. Alojz Rakovský, správca
q
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Krajský súd v Bratislave
K007267
č. k. 1K 108/05-227
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Jozef
Teknöš, nar. 16. 3. 1952, bytom: 935 82 Plášťovce č. 394, takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu
zo dňa 15. 11. 2005 pod č. k.: 1K 108/05-25 po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd zbavuje JUDr. Ernesta Valka, PhD., so sídlom: AK, Búdková
26, 811 04 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie
v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom
vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 29. 9. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca
q

K007268

Sp. zn.: 7K 61/01

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správca konkurznej podstaty JUDr. Daniel Kostolanský, advokát,
so sídlom: Štúrova 4, 921 01 Piešťany, úpadcu: STAVMAL,
s.r.o., Pribinova 24, 821 09 Bratislava, IČO: 31 338 836, predložil
súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn.: 7K 61/01 na úradnú
tabuľu súdu dňa 6. 10. 2009.
Pre veľkých rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách
v kancelácii č. 146, I. poschodie v Justičnom paláci v Bratislave.

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej
správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na
súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná správa
a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 30. 9. 2009
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca
q

K007269

Sp. zn.: 4K 112/98

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Jarmila Čižmáriková, advokátka, so
sídlom: Znievska 21, 851 03 Bratislava, úpadcu: VYRTEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, J. Palu 12, 914 41 Nemšová,
IČO: 34 147 276, predložila súdu konečnú správu o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn.: 4K 112/98 na úradnú
tabuľu súdu dňa 6. 10. 2009.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie v Justičnom paláci v Bratislave.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 30. 9. 2009
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca
q

Krajský súd v Banskej Bystrici
K007270

Sp. zn.: 25-24K 221/99

Upovedomenie
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
Krajský súd v Banskej Bystrici upovedomuje konkurzných veriteľov
a úpadcu: Vrútocké strojárne, a.s. „v konkurze“, Dielenská
Kružná 10, Vrútky, že správca konkurznej podstaty JUDr. Ján
Repáň, Osloboditeľov 25, Martin, predložil súdu konečnú správu
o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu (ďalej len „správa“) zo dňa 21. septembra 2009.
Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa
6. októbra 2009. Konkurzní veritelia a úpadca sú oprávnení

podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej tabuli na konkurzný súd.
V Banskej Bystrici dňa 30. septembra 2009
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca
q

K007271

Sp. zn.: 39K/21/2005-Že
Upovedomenie o podaní konečnej správy
a vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: Jozef Bučkuliak – AUTOCENTRUM, Pod strelnicou 2, Martin, IČO:
32 660 880, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že

www.zbierka.sk
OV 192B / 2009

© IURA EDITION, spol. s r. o.
15

Konkurzy a vyrovnania

správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik preložil súdu
konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov doručenú dňa 2. 7. 2009 a 28. 9. 2009.

boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

V Banskej Bystrici dňa 30. septembra 2009

q

Krajský súd v Košiciach
K007272

Sp. zn.: 3K/85/2003

K007273

Sp. zn.: 1K/349/1998

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: Ján Hübler-KARPATY, Partizánska 44,
Bardejov, IČO: 35 373 962, 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 2. 10. 2009.

V konkurznej veci úpadcu: Lesné družstvo Priekopa, Priekopa,
IČO: 31 668 569, 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. októbra 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 23. septembra 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
predsedníčka senátu

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 30. 9. 2009
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu

q

q

