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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K007478
sp. zn.: 6R/1/2009
UZNESENIE

K007481
sp. zn.: 3K/33/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská
cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 819 600, zapísaného
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa,
vložka č. 2803/B, správcom ktorého je Mgr. Ľubomír Bugáň, so
sídlom kancelárie: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, rozhodol
takto:
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie konečného zoznamu pohľadávok o 90 dní.

Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-dlžníka: BM
AUTO, s.r.o., so sídlom: Rezedová 26, 821 01 Bratislava, IČO:
35 766 531, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
BM AUTO, s.r.o., so sídlom: Rezedová 26, 821 01 Bratislava,
IČO: 35 766 531, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BM AUTO,
s.r.o., so sídlom: Rezedová 26, 821 01 Bratislava, IČO:
35 766 531, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K007479
sp. zn.: 3K/16/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Vladimír Flimel, nar. 5. 11. 1976, trvale bytom:
Bellova 2036/58, 831 01 Bratislava, správcom ktorého je JUDr.
Ing. Ľubomír Navračič, so sídlom kancelárie: Mlynské nivy 48,
821 05 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi JUDr. Ing. Ľubomírovi Navračičovi, so
sídlom kancelárie: Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K007480
sp. zn.: 3K/32/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I, vo veci navrhovateľa-dlžníka: CRIBS,
spol. s.r.o., Jadrová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 356 174, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CRIBS, spol.
s.r.o., Jadrová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 356 174, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: CRIBS, spol.
s.r.o., Jadrová 3, 821 02 Bratislava, IČO: 36 356 174, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

q

K007482
sp. zn.: 3K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slavomír Ksenič – Služby – nákladná doprava, so sídlom: Rovné
72, 090 16 Rovné, IČO: 10 781 927, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bardejovské pozemné stavby, a.s., so
sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 00 691 631, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bardejovské pozemné stavby, a.s., so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO:
00 691 631.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Bardejovské pozemné stavby, a.s., JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. 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
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toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Lehota na prihlasovanie pohľadávok plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len
súdu sa v konkurze neprihliada.
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou.
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne.
6. 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, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a 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.
7. 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, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
8. 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 konkurze neprihliada.
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ), ktorého vzor je ustanovený v prílohe
č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.. 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 neprihliada.
10. 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, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny

preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak
sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma 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.
13. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
14. Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska
v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke
zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K007483
sp. zn.: 3K/31/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I, vo veci navrhovateľa-dlžníka: CASPER
spol. s.r.o., Teslová 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 780, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CASPER spol.
s.r.o., Teslová 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 780, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: CASPER spol.
s.r.o., Teslová 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 780, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I.
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca

q
q

K007484
sp. zn.: 4K/31/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
LubSk a.s., Devínska cesta č. 120, 841 04 Bratislava, IČO:
35 793 287, zast. Ing. Ladislavom Lopatkom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LubSk a.s., Devínska cesta
č. 120, 841 04 Bratislava, IČO: 35 793 287, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LubSk a.s., Devínska cesta č. 120, 841 04 Bratislava, IČO: 35 793 287.
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 9. 10. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K007485
sp. zn.: 4K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: KERABELL s.r.o., Kavečianska cesta 13, 040 01 Košice, IČO:
36 184 926, zast. JUDr. Jánom Raškom – spoločníkom a konateľom JR LEGAL ADVISORY, s.r.o., Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 808 181, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: AVANTO, a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava,
IČO: 43 831 231, rozhodol
takto:
Súd pripúšťa späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AVANTO, a.s., so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 43 831 231.
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: AVANTO, a.s., so
sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 43 831 231, z dôvodu
späťvzatia návrhu.
Súd vráti zložiteľovi preddavku: JR LEGAL ADVISORY, s.r.o.,
Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 808 181,
preddavok vo výške 1.659,70 eura, vedeného pod položkou
denníka D 130, pol. reg. 117/09 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

K007486
sp. zn.: 4K/12/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
KONTO s.r.o., so sídlom: Kominárska 2 – 4, 839 09 Bratislava,
IČO: 31 600 166, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: SF Stará Tržnica, s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 25, 811 01
Bratislava, IČO: 35 757 795, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SF Stará Tržnica, s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava, IČO:
35 757 795, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K007487
sp. zn.: 4K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava,
IČO: 36 363 260, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C,
831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, rozhodol
takto:
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 9. 10. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q
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K007488
sp. zn.: 4K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
WDS-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava,
IČO: 36 363 260, vo veci návru na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C,
831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, rozhodol
takto:
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa
02. 09. 2009, č. k. 4K/15/2009-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2009 vo výroku tak, že výrok bude znieť:
„Súd ustanovuje dlžníkovi: WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, predbežného
správcu JUDr. Milana Lachkoviča, so sídlom kancelárie: Nám. 1
mája 6, 811 06 Bratislava.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02. 09. 2009, č. k. 4K/15/2009-92, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 09. 09. 2009, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, písomne,
dvojmo. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K007489
sp. zn.: 2K/30/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica,
Daňový úrad Krupina, so sídlom: Kuzmányho 2191/4, 963 01
Krupina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka:
DUPOS s.r.o., so sídlom: Dudince 299, 962 71 Dudince, IČO:
31 565 310, rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: DUPOS s.r.o., so sídlom: Dudince 299, 962 71 Dudince,
IČO: 31 565 310.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 8. 10. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K007490
sp. zn.: 31K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Juno, spol. s.r.o., so sídlom: Štítnická
č. 15, Rožňava 048 01, IČO: 36 209 007, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, advokát, so sídlom kancelárie: Mly-

nárska č. 19, 040 01 Košice, na priznanie paušálnej odmeny
správcovi rozhodol
takto:
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, advokát so
sídlom kancelárie: Mlynárska č. 19, 040 01 Košice, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8. 10. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K007491
sp. zn.: 9R/2/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GALIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Hodkovce 80, 044 21
Hodkovce, IČO: 31 680 348, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: GALIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Hodkovce 80, 044 21 Hodkovce, IČO:
31 680 348.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Vaško, advokát, so sídlom kancelárie: Szakkayho č. 1, Košice.
Ukladá správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní
podrobnú písomnú správu o stave a priebehu reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok.
Vyzýva veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive
v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp.
zn.: 9R/2/2009, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledujúce právne úkony dlžníka:
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného
majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie 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
zachraňujúceho právneho úkonu,
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov
na uspokojení ich pohľadávok,
– vykonanie iného než bežného právneho úkonu,
– vykonanie právneho úkonu dlžníka v pracovnoprávnych
vzťahoch,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 100. 000,- eur, ak nejde

www.zbierka.sk
6

Konkurzy a reštrukturalizácie

o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených
správcom,
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i
len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimo zmluvných
sankcií a
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia § 124
ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní
o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len „O. s. p.“), účastníci
majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na
pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti
voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust.
§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa
ust. § 15a ods. 3 O.s.p. 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; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118
ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa
na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie
konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorým spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo
vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. 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. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121
ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta 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 prí-
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slušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške 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, ďalej len „vyhláška č. 665/2005
Z.z.“), 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 reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa (§ 122 ods. 1 ZKR).
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 za nezabezpečenú pohľadávku a na
zabezpečovacie právo, ktorým ja zabezpečená, sa
v reštrukturalizácii neprihliada (§ 122 ods. 2 ZKR).
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 (§ 122 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. 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 (vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške č. 665/2005 Z.z.) alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú (§ 122 ods. 5 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 122 ods. 4
ZKR).
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.
v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky,
stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 122 ods. 6 ZKR).
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 (§ 122 ods. 7 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípad-

www.zbierka.sk
OV 198B / 2009

© IURA EDITION, spol. s r. o.
7

Konkurzy a reštrukturalizácie

ných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 8
ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 125 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K007492
sp. zn.: 26K/6/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: COLOR SUPER s.r.o., so sídlom: Tomášikova 4,
040 01 Košice, IČO: 36 568 112, o priznaní paušálnej odmeny
správcovi rozhodol
takto:
Priznáva správcovi podstaty: Ing. Zuzane Schwartzovej, so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, paušálnu odmenu
vo výške 1.936,31 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9. 10. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

Priznáva predbežnému správcovi Mgr. Milošovi Ággovi, sídlo
kancelárie: 940 61 Nové Zámky, J.Simora 5, odmenu vo výške
663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 827,12 eura.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho
súdu z položky D 130-30/09 vyplatila predbežnému správcovi
sumu 1.491 eur zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, do 3 dní po právoplatnosti
tohto uznesenia na č. účtu 2620769389/1100.
Vracia navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 168,70
eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu z účtu tunajšieho súdu z položky D
130-30/09 do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku – navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8. 10. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007493
sp. zn.: 26K/8/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mária
Rabatinová, nar. 15. 09. 1970, trvale bytom: Obchodná č. 1,
076 64 Zemplínska Teplica, o prevedení nespotrebovanej časti
preddavku rozhodol
takto:
Prevádza k rukám správcu podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, nespotrebovanú časť preddavku v sume 492,91 €.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 492,91 € evidovanú v zázname
o zložení zo dňa 24. 04. 2009 pod položkou denníka D11 – 45/09
správcovi podstaty, Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie:
Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, na účet číslo
0517433001/5600 vedený v Dexia banke Slovensko a.s., IBAN
SK92 5600 0000 0005 1743 3001, VS: 2682009, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Košice I dňa 8. 10. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K007494
sp. zn.: 32K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: AGROSTAV I., a.s., so sídlom: Topoľčany, Pod Kalváriou 373, IČO:
36 518 948, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Slávik
a partneri, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 3, Topoľčany, konajúcou
prostredníctvom: JUDr. Miroslav Slávik, advokát, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: DT technology a.s. v likvidácii, so sídlom: Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, IČO: 36 543 489,
o priznanie odmeny predbežnému správcovi rozhodol
takto:

K007495
sp. zn.: 32K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o., so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod
Kalváriou 32, IČO:36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing.
Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, o priznanie odmeny predbežnému správcovi rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22, 949 01 Nitra, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške
292,82 eura.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho
súdu z položky D 130-38/09 vyplatila predbežnému správcovi
sumu 956,70 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, do 3 dní po právoplatnosti
tohto uznesenia na č.účtu 2612179813/1100.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku – navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7. 10. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q
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K007496
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:
Ustanovuje Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
adresa kancelárie: Farská 10, 949 01 Nitra, za predbežného
správcu dlžníkovi: TOPAS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257.
Predbežný správca je povinný zistiť majetok dlžníka, vypracovať
a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a o vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 5. 11. 2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7. 10. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K007497
sp. zn.: 29K/24/2009
OZNAM
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALIUS, s.r.o., so sídlom: T. Vansovej 28/33, 971 01 Prievidza, IČO: 36 313 521, uznesením č. k. 29K/24/2009-88 zo dňa
14. 9. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku
dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 10. 2009.
q

K007498
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 priznáva predbežnému správcovi JUDr. Michalovi Strakovi,
so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, odmenu
vo výške 165,97 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná vyplatiť predbežnému správcovi odmenu vo výške 165,97 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol.
reg. D14a2409, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby
každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 9. 10. 2009
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K007499
sp. zn.: 3K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: MACHINTEC, a.s., so sídlom: Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin,
IČO: 36 399 132, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MACHINTEC, a.s., so
sídlom: Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 399 132.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom
súde Žilina 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 § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze neprihliadne. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle
čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov
podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované
námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 8. 10. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q
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Správcovia
K007500
Spisová značka súdneho spisu: 3K/15/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/15/2009/S180
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ladislav Vass
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 01. 04. 1964
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Eva Vodová, so sídlom: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava,
správca úpadcu: Ladislava Vass, nar. 01. apríla 1964, trvale
bytom: Kalinčiakova 31, 903 01 Senec, zvoláva opakovane prvú
schôdzu veriteľov na deň 30. 10. 2009 o 10.00 hod. Schôdza
veriteľov sa bude konať v kancelárii správcu na Wilsonovej ul.
č. 4, 811 07 Bratislava.
Program prvej schôdze veriteľov: 1. Správa o činnosti správcu
a stave konkurzného konania, 2. Voľba zástupcu veriteľov (107
ods. 2 ZKR), 3. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ods. 1
ZKR). Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na povinnú prezentáciu, ktorá sa začne v mieste konania schôdze o 9.45 hod.
Veriteľ, resp. jeho zástupca sa prezentuje dokladom totožnosti
a dokladom preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej
pohľadávky. O priebehu schôdze veriteľov bude spísaná
zápisnica.
Správca oznamuje, že prvá schôdza veriteľov zvolaná na 02. 10.
2009 o 10.00 hod. sa neuskutočnila z dôvodu neúčasti veriteľov.
JUDr. Eva Vodová, správca
q

K007501
Spisová značka súdneho spisu: 31 K 23/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2009 S 1067
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Štefan Rabatin
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 29. 12. 1959
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca kokurznej podstaty JUDr. Jozef Mižák úpadcu: Štefan
Rabatin, nar. 29. 12. 1959, bytom: Obchodná č. 1, 076 64 Zemplínska Teplica, opätovne zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 16. 11. 2009 o 14.00 hod. v sídle správcu na Škultétyho č. 1 v Košiciach, 2. posch.
Program schôdze:
1. Prezentácia.
2. Otvorenie schôdze.
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR.
5. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR.
6. Rôzne.
7. Záver.
Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou veriteľa, resp. písomným poverením veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti.
JUDr. Jozef Mižák, správca
q

K007502
Spisová značka súdneho spisu: 2K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2009/S766
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ing. Milan Fedorčák
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 16. 1. 1948
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Ing. Milan Fedorčák,
nar. 16. 1. 1948, bytom: Jasenovská 1205/6, 066 01 Humenné,
zvoláva schôdzu veriteľov na deň 5. 11. 2009 o 14.00 hod.
s miestom konania: Prešov, Hlavná 19 (sídlo správcu).

Program schôdze veriteľov: 1. Prezentácia, 2. Otvorenie schôdze, 3. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Voľba zástupcu veriteľov, 6. Rôzne, 7. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia predložia originál, resp. overenú fotokópiu plnej moci alebo
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Stanislav Oravec, správca
q

K007503
Spisová značka súdneho spisu: 4K/9/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2009-S1145
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
prINteligent s.r.o
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 011 440
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Marek Morochovič, správca úpadcu: prINteligent s.r.o.,
Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44 011 440, v súlade
s § 34 ZKR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 25. 11. 2009
o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Krížnej 56, Bratislava,
s programom schôdze:
1. Prezentácia, zistenie uznášaniaschopnosti schôdze a jej otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
4. Hlasovanie o výmene správcu
5. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou,
resp. poverením na zastupovanie.
V Bratislave 12. 11. 2009
JUDr. Marek Morochovič, správca
q

K007504
Spisová značka súdneho spisu: 2K/40/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2008-S1231
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 021 393
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej
veci úpadcu:
Drobný tovar Bratislava, š.p. v likvidácii, Panská 9, 811 01, Bratislava, IČO: 00 021 393, zo dňa 08. 10. 2009
Miesto konania: sídlo veriteľa OSEM, a.s., Miletičova 24, 821 08
Bratislava,
Čas konania: 08. 10. 2009, 9.00 hod.
Prítomní:
a) členovia veriteľského výboru:
1. OSEM, a.s., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, IČO:
35 964 154, zastúpený: Dušan Konečný, predseda predstavenstva – predseda veriteľského výboru
2. Tax Advisory, k.s., Trenčianska 39, 821 09 Bratislava, IČO:
43 833 811, zastúpený: Mgr. Michal Piják – člen veriteľského
výboru
3. Mgr. Milan Tomáško, Nad Laborcom 42, 071 01 Michalovce,
člen veriteľského výboru
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
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2. Správa o priebehu speňažovania majetku;
3. Rozhodovanie o vyslovení resp. nevyslovení súhlasu s ponukou;
4. Záver
K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru (ďalej len „predseda VV“), ktorý konštatoval, že veriteľský
výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja jeho
členovia. Prítomnosť osôb bola preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom zasadnutia veriteľského výboru, výsledky
ktorej osvedčuje prezenčná listina.
Predseda navrhol program zasadnutia veriteľského výboru.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie o potvrdení programu
zasadnutia veriteľského výboru, výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor potvrdzuje program zasadnutia veriteľského
výboru v nasledovnom znení:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Správa o priebehu speňažovania majetku;
3. Rozhodovanie o vyslovení resp. nevyslovení súhlasu
s ponukou;
4. Záver
K bodu 2.)
Predseda VV konštatoval, že správca listom zo dňa 07. 10. 2009
zaslal Žiadosť o udelenie súhlasu, resp. nesúhlasu na predaj majetku úpadcu Drobný tovar Bratislava, š.p. v likvidácii – 2. kolo
verejného ponukového konania (ďalej len „Žiadosť“). V žiadosti
správca stručne opísal výsledok speňažovania majetku úpadcu
– Súbor pohľadávok č. 1. V 1. kole nebola doručená žiadna ponuka, preto prebehlo neúspešne. Dňa 21. 09. 2009 vyhlásil
správca 2. kolo verejného ponukového konania s termínom predkladania ponúk do 02. 10. 2009 do 12. 00 hod. Do uvedeného
termínu bola na adresu kancelárie správcu doručená 1 ponuka
od spoločnosti T-Invest, s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava,
na kúpu Súboru pohľadávok č. 1 za sumu 5.000.- Eur.
K bodu 3.)
V súlade s uznesením č. 2, prijatým dňa 05. 06. 2009 na druhom
zasadnutí veriteľského výboru správca v Žiadosti požiadal veriteľský výbor o udelenie súhlasu, resp. nesúhlasu veriteľského
výboru s predloženými ponukami. Podľa záväzného pokynu veriteľského výboru na speňažovanie majetku úpadcu (uznesenie
č. 2 zo dňa 05. 06. 2009) a podmienok ponukového konania
správcu na predaj majetku úpadcu Drobný tovar Bratislava, š.p.,
v likvidácii – Súbor pohľadávok č. 1 sa v 2. kole predaj uskutoční
za najvyššiu ponuku.
Predseda veriteľského výboru navrhol veriteľskému výboru vysloviť súhlas s predloženou ponukou záujemcu.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.
Uznesenie č. 2)
Veriteľský výbor súhlasí s najvyššou predloženou ponukou záujemcu a tento predaj za najvyššiu ponúknutú cenu schvaľuje.
K bodu 4.)
Predseda skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 09.25 hod. a zasadnutie veriteľského
výboru ukončil.
V Bratislave dňa 20. 07. 2009.
Zapísal predseda veriteľského výboru: Dušan Konečný
3. Záver
Predseda ukončil zasadnutie VV o 10.00 hod.
Bratislava 08. 10. 2009
Mgr. Boris Kotleba, správca

K007505
Spisová značka súdneho spisu: 6K/15/2007
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2007/S180
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VUIS NOVA, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 744 251
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miesto konania: Kancelária správcu, Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Termín konania: 06. 10. 2009 o 10.00 hod.
Prítomní:
- JAMEXI s.r.o., IČO: 36 722 111
- LeMart, s.r.o., IČO. 36 822 396
- RNDr. Tomáš Chabada
Správca: JUDr. Eva Vodová
Program schôdze veriteľského výboru:
1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Incidenčné a excindančné spory – informácia správcu o stave
súdnych konaní
3. Možnosti prenájmu majetku úpadcu - informácia správcu o výsledkoch rokovania s RK a ďalšom postupe
4. Speňaženie majetku úpadcu – žiadosť správcu o uloženie pokynu
5. Vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty – žiadosť správcu
o súhlas
6. Súpis hnuteľného majetku úpadcu – informácia správcu o ďalšom postupe
7. Rôzne
Ad1/
Predseda VV privítal prítomných členov a konštatoval, že VV je
uznášaniaschopný, prítomní sú všetci členovia VV.
Ad 2/
VV zobral na vedomie informáciu správcu o stave incidenčných
a excindančných sporov.
ad 3/
VV zobral na vedomie informáciu správcu o výsledkoch predbežného rokovania s RK a súhlasí s tým, aby vo veci vyhľadávania
záujemcov o prenájom nesporného majetku úpadcu správca uzatvoril zmluvu o sprostredkovaní s dvomi vybranými kanceláriami.
Ad 4/
VV zobral na vedomie informáciu správcu o možnom predaji nesporného majetku úpadcu a zákonných podmienkach tohto predaja. K žiadosti správcu o uloženie pokynu ohľadne speňaženia
majetku sa VV vyjadrí v lehote 10 dní.
Ad 5/
VV zobral na vedomie informáciu správcu o hnuteľnom majetku
zapísanom v súpise všeobecnej podstaty a súhlasí s návrhom na
vylúčenie osobného automobilu – ŠKODA OCTAVIA, rok výroby
1999,
EČ:
BA573AX,
strieborná
metalíza,
VIN:
TMBBK414542325237, z podstaty z dôvodu, že predmetný automobil bol kúpnou zmluvou zo dňa 30. 01. 2004 odpredaný tretej
osobe, pričom k registrácii prevodu na nového vlastníka na DI
doposiaľ nedošlo.
Ad 6/
VV zobral na vedomie informáciu správcu o ďalšom postupe vo
veci súpisu majetku úpadcu.
Ad 7/
VV prerokoval organizačno-technické otázky týkajúce sa správy
majetku úpadcu.
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina
podľa § 38 ods. 6 ZKR
Zápisnicu vyhotovil a podpísal predseda veriteľského výboru.
Zverejnenie zápisnice zabezpečí JUDr. Eva Vodová, správca
RNDr. Tomáš Chabada
predseda veriteľského výboru
JUDr. Eva Vodová, správca

q

q
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K007506
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2008
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2008 S1229
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
NEA spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 18 048 889
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Prítomní:
Ing. Jaroslav Blaško, zástupca veriteľov,
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca.
Program:
Boli prerokované nasledujúce otázky:
1. Bola predložená písomná správa o činnosti správcu.
2. Správca informoval, že k dnešnému dňu nebol speňažený žiaden majetok úpadcu.
3. Bolo dohodnuté, že správca predloží zoznam premlčaných pohľadávok na schválenie a budúce vylúčenie z konkurznej
podstaty.
V Nitre dňa 1. 10. 2009.
Ing. Jaroslav Blaško, zástupca veriteľov
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca
q

K007507
Spisová značka súdneho spisu: 2K/26/2006
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2006 S 1179
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jozef Kendra
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17. 05. 1962
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru úpadcu Jozef Kendra v konkurze, nar. 17. 05.
1962, bytom L. Novomeského 12, 085 01 Bardejov, sp. zn.
2K/26/2006
Správca: JUDr. Gábor Száraz
Dátum konania: 09. 10. 2009
Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava
Doba konania: 09.00 hod. – 12.20 hod.
Zvolávateľ: JUDr. Gábor Száraz, správca
Program:
1/ Otvorenie
2/ Informácia správcu o stave konkurzného konania
3/ Prerokovanie návrhu Márie Kendrovej a Martina Kendru na
urovnanie sporov vedených na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 2Cbi/3/2007 a 2Cbi/4/20207
4/ Rozhodovanie o návrhu správcu ako má postupovať v odporovacích konaniach vedených na Okresnom súde Prešov pod sp.
zn. 2Cbi/3/2007 a 2Cbi/4/20207
5/ Rôzne
6/ Záver
Zoznam prítomných na zasadnutí:
(podpisy na predmetnej zápisnici súčasne tvoria aj listinu prítomných na tomto zasadnutí) zástupca veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, zastúpená Ing. Janou Malgotovou, nar. 22. 02. 1966,
bytom: Rajecká 5, Bratislava, na základe plnej moci zo dňa
06. 10. 2009, totožnosť overená podľa OP č. SL 181843
správca: JUDr. Gábor Száraz
Zasadnutie otvorené o 09.00 hod.
K bodu 1: Otvorenie
1. 1 Správca pred otvorením zasadnutia skonštatoval, že na zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru sa
zúčastnili zástupkyňa veriteľov. Správca zároveň poučil zástupcu
veriteľov, že podpis správcu a zástupcu veriteľov na zápisnici zo
zasadnutia bude tvoriť aj prezenčnú listinu z predmetného zasadnutia.
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1. 2 Schôdzu otvoril a predsedal jej zvolávateľ.
Predsedajúci konštatuje, že zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 k § 106 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) a v zmysle ustanovenia § 38
ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
K bodu 2: Informácia o stave konkurzného konania
Správca úpadcu JUDr. Gábor Száraz podal správu o svojej doterajšej činnosti.
Uznesenie č. 1
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru berie na vedomie správu o činnosti správcu.
Uznesenie č. 1 bolo zástupcom veriteľov prijaté jednohlasne.
K bodu 3: Prerokovanie návrhu Márie Kendrovej a Martina Kendru na urovnanie sporov vedených na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 2Cbi/3/2007 a 2Cbi/4/20207
Správca KP predložil zástupcovi veriteľov v písomnej forme
Právny rozbor konaní vedených na Okresnom súde Prešov pod
sp. zn. 2Cbi/3/2007 a pod sp. zn. 2Cbi/4/2007. Zároveň ústne
predniesol stav predmetných konaní.
Taktiež správca KP uviedol, že ustanovenie § 63 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. – o konkurze a reštrukturalizácii, v prípade ak účastníci dohôd o urovnaní uznajú žalovaný nárok čo do dôvodu
a výšky umožňuje uzavrieť dohodu o urovnaní s tým, že by poskytli finančnú náhradu za uzavretý neúčinný právny úkon; pričom výška náhrady je na zvážení samotných účastníkov dohody
o urovnaní.
Uznesenie č. 2
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru berie na vedomie správu o činnosti správcu.
Uznesenie č. 2 bolo zástupcom veriteľov prijaté jednohlasne.
K bodu 4: Rozhodovanie o návrhu správcu ako má postupovať
v odporovacích konaniach vedených na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 2Cbi/3/2007 a 2Cbi/4/20207
Správca KP požiadal zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru, aby mu v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. – o konkurze a reštrukturalizácii, udelil odporúčanie,
či má uzavrieť dohodu o urovnaní s Martinom Kendrom a dohodu
o urovnaní s Máriou Kendrovou a Máriou Petraškovou; a ak áno
v akom znení.
Uznesenie č. 3
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru berie na vedomie žiadosť správcu o udelenie odporúčania v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj návrhy znení dohôd o urovnaní.
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru požiadal
správcu o lehotu 30 dní na udelenie odporúčania v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – o konkurze
a reštrukturalizácii.
Uznesenie č. 3 bolo zástupcom veriteľov prijaté jednohlasne.
K bodu 5: Rôzne
Správca KP uviedol, že do obdržania odporúčania bude pokračovať v súdnych konaniach vedených na Okresnom súde Prešov
vedených pod sp. zn. 2Cbi 3/2007 a sp. zn. 2Cbi 4/2007.
Uznesenie č. 4
Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru berie na vedomie postup správcu KP a súhlasí s tým, aby do obdržania odporúčania v predmetných konaniach vedených na Okresnom
súde Prešov vedených pod sp. zn. 2Cbi 3/2007 a sp. zn. 2Cbi
4/2007 naďalej pokračoval.
Uznesenie č. 4 bolo zástupcom veriteľov prijaté jednohlasne.
K bodu 6: Záver
4. 1 Správca berie na vedomie schválené uznesenia zástupcu
veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru, na základe ktorých
bude ďalej postupovať. Správca uviedol, že v lehote 30 dní očakáva udelenie odporúčania v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, ako má po-
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stupovať v konaniach vedených na Okresnom súde Prešov vedených pod sp. zn. 2Cbi 3/2007 a sp. zn. 2Cbi 4/2007.
4. 2 Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za účasť a ukončil
zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru.
Zasadnutie ukončené o 12. 20 hod.
JUDr. Gábor Száraz
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda – správca, zástupca veriteľov úpadcu, zastúpená
Ing. Janou Malgotovou
JUDr. Gábor Száraz, správca
q

K007508
Spisová značka súdneho spisu: 3K/14/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2009 S1218
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ORAVAN Dolný Kubín, družstvo v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 384 895
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu: ORAVAN Dolný Kubín, družstvo v likvidácii, so sídlom: Obrancov mieru 1, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 36 384 895, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Timravy 23, 036 01
Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 9.00 do 12.00
hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín je možné dohodnúť písomne
na adrese správcu alebo telefonicky na čísle 043/428 70 22.
Ing. Mikuláš Takáč, správca
q

K007509
Spisová značka súdneho spisu: 1K/17/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
JAS – ELMONT, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 735 436
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca
úpadcu: JAS – ELMONT, s. r. o., so sídlom: Budovateľská
2710/13, 069 01 Snina, IČO: 31 735 436, týmto oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Slovenská ulica 13, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 15.00 hod. Kontakt: e-mail: office@ssr.sk
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K007510
Spisová značka súdneho spisu: 26K/10/2009
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2009 S 1329
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ladislav Rubín KOBRA I
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 32 677 090
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Rubín KOBRA I,
IČO: 32 677 090, Jaroslawská 3920/13, 071 01 Michalovce,
oznamuje veriteľom úpadcu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do spisu konkurzného konania v kancelárii správcu na adrese: Kuzmányho 57,
040 01 Košice počas úradných hodín v pondelok až piatok v čase
od 9.30 hod. do 15.30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na adresu
kancelárie správcu, alebo telefonicky na č. 0915 907 055.
JUDr. Erika Šimová, správca
q

K007511
Spisová značka súdneho spisu: 2K 37/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K /37/2009 S 609
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Lauroba Drevo a Dýha s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 636 983
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Marta Todeková úpadcu:
Lauroba Drevo a Dýha s.r.o., so sídlom: Ďumbierska 2, Banská
Bystrica, IČO: 36 636 983, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správkyne na adrese: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok – piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať na vyššie uvedenej adrese.
JUDr. Marta Todeková, správca
q

K007512
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
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. – správca konkurznej podstaty úpadcu: Gard-invest spol. s r. o. “v konkurze“
oznamuje, že majetok patriaci do konkurznej podstaty zabezpečeného veriteľa TatraCredittax, s.r.o.: POZEMKY č. parc.:
1856/8, 1856/10, 1856/11, 1856/40, 1856/59, 1856/65, 1856/66,
1856/68, 1856/75, 1856/77, 1856/78, 1856/79, 1856/96,
1856/97, 1856/99, 1856/130, 1856/131, 1856/133, 1856/139,
1856/140, 1856/171, 1856/172, 1856/173, 1856/196, 1856/197,
1868/2, 1875/3, 1875/10, 1875/11, 1876/1, 1876/2, 1876/18,
1876/19, 1876/20, 1876/21, 1876/22, 1877/2, 1877/4, 1878/2,
1878/3, 1880/15, 1880/16, 1880/17, 1883/4, 1883/8, 1884/1,
1884/12, 1884/13, 1884/14, 1884/16, 1888/1, 1888/2, 1894/1
a 1894/2 zapísané na LV: 6043, kat. úz. Lučenec, obec Lučenec
podiel: 1/1 bude dražený. Miesto opakovanej dražby: Staré Záhrady 3, 821 05 Bratislava
Dátum opakovanej dražby: 02. 11. 2009
Čas otvorenia opakovanej dražby: 11.30 hod. Čas otvorenia opakovanej dražby pre účastníkov: 11.00 hod.
Čas otvorenia opakovanej dražby pre verejnosť: 11.20 hod. Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3 €/1 osoba/1
dražobný deň
Zistená cena predmetu opakovanej dražby: 89 162,12 €
Najnižšie podanie: 75 000 €
Minimálne prihodenie: 330 €
Výška dražobnej zábezpeky: 22 500 €
Bližšie informácie poskytne dražobník: 1.dražobná, s.r.o., Staré
Záhrady 3, 821 05 Bratislava, Tel.: 02/434 13 536, Fax.:
02/434 13 534, E-mail: 1drazobna@fff.sk
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K007513
Spisová značka súdneho spisu: 32K/42/2007
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2007
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo Nová Dedina
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 194 999
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Nová Dedina, 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00 194 999, č. k.: 32K/42/2007, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu – veriteľského výboru zo dňa 06. 11.
2008, zabezpečeného veriteľa ST SIRIUS spol. s r.o., Stará
Ľubovňa zo dňa 10. 11. 2008 a zabezpečeného veriteľa Colný
úrad Nitra zo dňa 24. 11. 2008 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
IV. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku patriaceho
do konkurznej podstaty úpadcu PD Nová Dedina formou predaja
podniku v súlade s § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Predmet predaja – ako podnik je definovaný v Obchodnom vestníku č. 69/2008 zo dňa 9. 4. 2008 a č. 71/2008 zo dňa 11. 4.
2008 a doplnením v Obchodnom vestníku č. 213/2008 zo dňa
4. 11. 2008 a č. 235/2008 zo dňa 5. 12. 2008.
Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 1.663 738,83 EUR
(50. 121 796,- Sk). Pre IV. kolo verejnej obchodnej súťaže nie je určená
minimálna kúpna cena, avšak táto nesmie byť neprimerane nízka.
Podmienky IV. kola verejnej obchodnej súťaže pre predaj časti podniku:
1. Návrhy sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ladislav Barát, Štefánikova 49, 949 01 Nitra, v zapečatenej obálke s
označením „PD NOVÁ DEDINA – obchodná verejná súťaž“ do
12. 00 hodiny dňa 04. 11. 2009. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote nebude správca prihliadať. Obálka musí
obsahovať návrh cenovej ponuky s dokladom o zaplatení minimálne 10% ponúkanej kúpnej ceny, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží fotokópiu
platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre
nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
2. Účastník verejnej obchodnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet: 4006375864/7500 vedený v ČSOB a.s. kauciu predstavujúcu minimálne 10 % navrhovanej kúpnej ceny a túto skutočnosť preukázať už v návrhu.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho
návrh s najvyššou kúpnou cenou, kaucie zložené k ostatným návrhom tohto účastníka prepadnú v prospech konkurznej podstaty.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v priebehu
44. týždňa 2009 v termíne a čase dohodnutom so správcom na
tel. č.: 037/6 522 462.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 06. 11. 2009 o 10.00 hod. za prítomnosti predsedu
veriteľského výboru alebo ním povereného člena veriteľského výboru. Následne bude ponukové konanie vyhodnotené. Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh na uzatvorenie zmluvy
o predaji podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
6. Vyhodnotenie ponúk správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok
s ponukami. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené
sumy najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji podniku, alebo
neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, má správca
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
30 % z ponúknutej kúpnej ceny.
8. Účastník, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší je
povinný do 15 dní odo dňa zverejnenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o predaji
podniku, s tým, že navrhnutá kúpna cena v celosti musí byť pripísaná na účet správcu ešte pred podpisom zmluvy o predaji
podniku.
V Nitre dňa 09. 10. 2009
JUDr. Ladislav Barát, správca
q

K007514
Spisová značka súdneho spisu: 6K/27/2009
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2009-S1231
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
RUBY, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 375 870
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 13 277,56,-; mena: Eur; dlžník: A.T.P., s.r.o., so
sídlom: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 640 974; právny
dôvod vzniku: sprostredkovateľská zmluva zo dňa 01. 08. 2006;
súpisová hodnota majetku: 13 277,56,- Eur
Mgr. Boris Kotleba, správca
q

K007515
Spisová značka súdneho spisu: 28K/35/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/35/2009 S 258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Peter Tomek
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17. 7. 1956
Súpis všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis: peňažná hotovosť; register: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 1.659,59 EUR
JUDr. Ján Súkeník, správca
q

K007516
Spisová značka súdneho spisu: 4K/9/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2009-S1145
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
prINteligent s.r.o
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 011 440
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: PC zostava – počítač Prestigio + klávesnica Prestigio + myš Genius + LCD monitor Acer + OS MS
Win. Prof. + Microsoft Office 07, rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 600,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Mobilný telefón iPhone 3G 16GB
+ nabíjačka, rok nákupu 2008, opotrebovaný; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Skartovačka Fellowes P-57Cs, rok
nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 50,— EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Plošinový vozík ROLLER skladací,
rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 25,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Plastová nádoba s poklopom 204 lit.,
rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 20,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kancelársky nábytok, rok nákupu
2008, značne opotrebovaný:
1. MIKEAL – zásuvný diel
2. MIKEAL – stôl 140
3. ALLAK – otočné kreslo
4. GIDEC - stôl
5. recepcia vrchná rovná
6. vešiak; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 350,– EUR
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Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: PC server P ProLiant ML 110 GP
XEON 3065 NHP SATA + RAM HP 1GB + MS OEM Win SB Server premium 2003 + Disc pack 2x160 GB + Care pack services
HP server, rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 700,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Mobilné zariadenie HUAWEI E220,
rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 20,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kompresor PKS 335/50, rok nákupu
2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 60,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Digitálna váha Scale House Max
cap. 15 kg, rok nákupu 2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 100,– EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: 2x stojan na vrecia, rok nákupu
2008; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 40,– EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5. 884,72; mena: EUR; dlžník: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo, Daňový úrad Bratislava III; právny dôvod vzniku: Nadmerný odpočet DPH za 2Q/2009; súpisová hodnota majetku: 5 884,72 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 255,66; mena: EUR; dlžník: public promotion,
s.r.o., so sídlom: Bieloruská 20, 821 06 Bratislava, IČO:
35 928 671; právny dôvod vzniku: Nezaplatené faktúry z obchodného styku č. 80149 – neuhradené 205,40 €, splatná 11. 12.
2008, 80150 neuhradené 32,91 €, splatná 11. 12. 2008, 80151
neuhradené 11,14 €, splatná 11. 12. 2008, 80160 neuhradené
6,21 €, splatná 11. 12. 2008.; súpisová hodnota majetku: 255,66
EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 305,55; mena: EUR; dlžník: RIWORK, s.r.o.,
so sídlom: Nové záhrady I. 11, 821 05 Bratislava, IČO:
35 827 947; právny dôvod vzniku: Nezaplatené faktúry z obchodného styku č. 80147 – dlžná suma 1. 672,22 €, splatná 13. 12.
2008, č. 80200 – dlžná suma 1. 921,71 €, splatná 17. 1. 2009
a č. 90056 – dlžná suma 711,62 €, splatná 28. 4. 2009; súpisová
hodnota majetku: 4 305,55 EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Peňažný účet prINteligent
s.r.o., č. 2629184467/1100; zostatková suma: 3. 329,41; mena:
EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Tatra banka, a.s.; súpisová
hodnota majetku: 3. 329,41 EUR
JUDr. Marek Morochovič, správca
q

K007517
Spisová značka súdneho spisu: 25K/3/2008
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2008 S314
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Tempa, spol. s r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 234 486
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 24 052,99 €
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 6 557,29 €
Poučenie správcu: V zmysle § 50 ods. 3 vyhl. MS SR č. 655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do

návrhu čiastkového rozvrhu všeobecnej podstaty úpadcu v kancelárii správcu. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia môžu nezabezpečení veritelia požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu
uplatnil odôvodnené námietky v zmysle § 98 zákona č. 7/2005
Z.z.
JUDr. Jarmila Špačková, správca
q

K007518
Spisová značka súdneho spisu: 9K/16/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/16/2009 - S 752
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
EKOTECHNIKA PLUS s.r.o. Michalovce, Priemyselná 12,
071 01 Michalovce
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36198731
Iné zverejnenie
Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov úpadcu : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce, Priemyselná 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36198731, v konkurznej veci sp. zn.: 9K/16/2009
konanej dňa 08. 10. 2009 o 10.00 hod.
Miesto konania: Business centre Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice
Na začiatku schôdze boli prítomní:
a/ Predseda schôdze: JUDr. Iveta Lipčeiová, správca podstaty
b/ Veritelia:
Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili veritelia v zmysle prezenčnej
listiny a to č. 5, 8, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 42, 44, 45, 53, 54, 62,
68, 76, 77, 80, 83, 87, 88, 97, 111, 115, 123, 124, 126, 131, 133,
137, 138, 144, 156, 161, 163, 168 a 171.
1. Jozef Alexa AUTODOPRAVA A+N, IČO: 35117478, Vernár
269, Vernár, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č. OP: EA
071180, ako veriteľ č. 5 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
2. BEPAX s.r.o., IČO: 36680702, Rovná 4242/5, Poprad, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č. OP: EA 071180 ako veriteľ č. 8
z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo
predstavuje 0%.
3. JUDr. Michal Bulko, IČO: 37790412 Nám. sv. Egídia 95, Poprad, č. OP: ST 218597, ako veriteľ č. 12 z konečného zoznamu
pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
4. Juraj Daňko, IČO: 420504/726, Južná 66/35, 076 22 Hriadky,
č.OP : SJ 793011, ako veriteľ č. 17 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
5. DEXIA banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, Hodžová 11,
01011 Žilina, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č. OP: EA
071180, ako veriteľ č. 20 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
6. DONIVO MKD s. r. o., IČO: 31559425, Mlynská 1346, 093 01
Vranov nad Topľou, poverený zástupca Erik Sabo, č. OP: SH
176809, ako veriteľ č. 21 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
7. EkoSpektrum s.r.o., IČO: 36597414, Opatovská cesta 10,
04001 Košice, poverený zástupca Katarína Horváthová, č. OP:
ST 488082, ako veriteľ č. 25 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
8. ERBE STAVEBNINY s.r.o., IČO: 36706027, Štefánikova 88,
Michalovce, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č. OP: EA
071180, ako veriteľ č. 29 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
9. HIROPRO spol. sr.o., IČO: 1678475, Teplická 3376, Poprad,
poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č. OP: EA 071180, ako veriteľ č. 42 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0
čo predstavuje 0%.
10. Jaroslav Hrebík – Voda, kúrenie, plyn, IČO: 35399244, Veľký
Lipník 218, Veľký Lipník, poverený zástupca Ing. Róbert Baran,
č. OP: EA 071180, ako veriteľ č. 44 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
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11. Hudák Ján, IČO: 641125/6995, 072 37 Lastomír 387, č.OP:
SP 735337, ako veriteľ č. 45 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
12. Inšpektorát práce Prešov, IČO: 35531088, Konštantínova 6,
080 01 Prešov, poverený zástupca Katarína Timková, č.OP: SL
993890, ako veriteľ č. 53 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 1000 čo predstavuje 0%.
13. Inžinierske stavby, a.s., IČO:31651402, Priemyselná 7, 042
45 Košice, poverený zástupca Ivan Savčák, č.OP: SJ 246477,
ako veriteľ č. 54 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom
hlasov 0 čo predstavuje 0%.
14. Ľudovít Karšňák LUKASTAV, IČO: 35455527, Zemplínska Široká 290, Zemplínska Široká, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č.OP: EA 071180, ako veriteľ č. 62 z konečného zoznamu
pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
15. Krišanda Peter, IČO: 11948396, Tatranská Kotlina 24, Vysoké Tatry, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č.OP: EA
071180, ako veriteľ č. 68 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
16. M – STAV v.o.s., IČO: 36454451, Rastislavova 1838/40, Snina, poverený zástupca Martin Morochovič , č.OP: SJ 649295,
ako veriteľ č. 76 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom
hlasov 0 čo predstavuje 0%.
17. Miloslav Matuščák, IČO:40406326, Lada 79, 082 12 Lada,
č.OP: SL 959686, ako veriteľ č. 77 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
18. MIGI spol. s.r.o., IČO: 3618232, Matejovce nad Hornádom
96, Matejovce nad Hornádom, poverený zástupca Ing. Róbert
Baran, č.OP: EA 071180, ako veriteľ č. 80 z konečného zoznamu
pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
19. Mgr. Ľubomír Mitráš M & K, IČO:41801202, 094 34 Bystré
137, č.OP: EA 466557, ako veriteľ č. 83 z konečného zoznamu
pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
20. MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO S. A.,
Casa Da Calcada/Largo Do paco, Cepelos 6, Amarante, poverený zástupca Mgr. Viliam Myšička, č.OP: EA 278441, ako veriteľ č.
87 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo
predstavuje 0%.
21. MOTA ENGIL Slovakia a.s., IČO: 35901136, Záhrádnícka 60,
82108 Bratislava, poverený zástupca Viliam Myšička, č.OP: EA
278441, ako veriteľ č. 88 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
22. PLEX s.r.o., IČO: 36592846, Duklianska 38/1250, Spišská
Nová Ves, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č.OP: EA
071180, ako veriteľ č. 97 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
23. RUMIDA, s.r.o. IČO:36459992, Dukelská 41, Giraltovce, poverený zástupca Mgr. Marcel Fandak, č.OP: SL 424320, ako veriteľ č. 111 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0
čo predstavuje 0%.
24. Skanska Technológie, IČO:36174980, Alejová 2,040 11 Košice, poverený zástupca Jolana Činčurová, č.OP: SJ 536743, ako
veriteľ č. 115 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov
0 čo predstavuje 0%.
25. Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave, IČO: 30807484, Ul.
29. Augusta 8 – 10, Bratislava, poverený zástupca JUDr. Viera Horniaková, č.OP: SH 793592, ako veriteľ č. 123 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 639 338 čo predstavuje 49%.
26. Igor Sopoliga, IČO:411800699,Kukorelliho 404/28, Hanušovce nad Topľou, poverený zástupca Mgr. Ľuboš Sopoliga, č.OP:
SH 397278, ako veriteľ č. 124 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
27. Mgr. Ľuboš Sopoliga – J.L.A. CONSULTING & Trade, IČO:
40997057, Záhradná 191/23, Hanušovce nad Topľou, č.OP:
397278, ako veriteľ č. 126 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
28. Stavomont SP Snina, spol. s.r.o. IČO:31722849, Stakčínska
758/8, Snina, Ondrej Patlevič, č.OP: SL 088099, ako veriteľ č.
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131 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo
predstavuje 0%.
29. STD Vranov,s.r.o, IČO: 31669468, Mlynská 1346, 093 01
Vranov nad Topľou, poverený zástupca Erik Sabo, č.OP: SH
176809, ako veriteľ č. 133 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
30. Jozef Stretavský, IČO: 35457091, Močiarenska 39, Michalovce, poverený zástupca Ing. Róbert Baran, č.OP: EA 071180,
ako veriteľ č. 13 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom
hlasov 0 čo predstavuje 0%.
31. STP a.s. Michalovce, IČO: 3650058 Okružná 46, 071 01 Michalovce, poverený zástupca Ing. Karol Doliňák, č.OP: ST
270822, ako veriteľ č. 138 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
32. Štrkopiesky BATIZOVCE, s.r.o., IČO:31709401, Batizovce
674, poverený zástupca Ing. Augustín Bo, č.OP: EA 071180, ako
veriteľ č. 144 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
33. VB LEASING SK, spol. s.r.o., IČO: 31378528, Nám. 1. Mája
11, 810 00 Bratislava, poverený zástupca Mgr. Marián Kokoruďa,
č. OP: SP 429240, ako veriteľ č. 156 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
34. Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO:
31341438, Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, poverený zástupca
Mgr. Marián Kokoruďa č.OP: SP 429240, ako veriteľ č. 161 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje
0%.
35. VSK MINERAL, s.r.o., IČO: 36706311, Južná trieda 125, 040
01 Košice, poverený zástupca JUDr. Lívia Lovásová, č.OP:
SP 077657, ako veriteľ č. 163 z konečného zoznamu pohľadávok
s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
36. Východoslovenské stavebné hmoty a.s, IČO:31711391,Turňa nad Bodvou 654, poverený zástupca JUDr. Martin Saučin,
č.OP: SL 510349, ako veriteľ č. 168 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo predstavuje 0%.
37. Ing. Albína Želeňáková, CSc.- SIB, IČO: 32137001, 17. novembra 175/38, 075 01 Trebišov, č.OP: SL 184615, ako veriteľ č.
5 z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 0 čo
predstavuje 0%.
Program schôdze:
1. Správa o činnosti správcu
2. Návrh na prvých členov veriteľského výboru/voľba veriteľského výboru /
3. Návrh na prijatie rozhodnutia o výmenu správcu/rozhodovanie
o výmene správcu /
Prezentácia sa uskutočnila od 9.20 hod. podľa prezenčnej listiny,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Schôdze sa zúčastnili zástupcovia 37 veriteľov a to na základe poverenia. Poverenia sú prílohou zápisnice. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ
– správca podstaty. Schôdzu otvorila a prítomných veriteľov privítala predsedkyňa schôdze.
Predsedkyňa konštatovala, že veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s termínom, časom, miestom a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku.
Predsedkyňa schôdze konštatovala, že 1. schôdza je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní 3 veritelia oprávnení hlasovať
na 1. schôdzi veriteľov.
1.Správa o činnosti správcu
Správkyňa podstaty oboznámila prítomných veriteľov s činnosťou a s úkonmi vykonanými správkyňou odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa konania 1. schôdze, ktoré sa týkali zisťovania
a súpisu majetku úpadcu, záväzkov úpadcu súvisiacich s prihlásenými pohľadávkami veriteľov, priebehu konkurzného konania
s poukazom na 4 správy podané na OS Košice I.
Správkyňa podstaty informovala veriteľov, že do konania 1. schôdze boli zapísané do všeobecnej podstaty - súpisové zložky majetku v celkovej hodnote 26. 813,19 €
1.) Cenný papier
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Druh, forma a podoba cenného papiera: druh CP: 01 - akcia
kmeňová, forma CP: 1 - na doručiteľa, základný stav: voľne obchodovateľný
Mena: EURO
Nominálna hodnota: 33,19
ISIN: CS0005046150
Poradové číslo: 1.
Emitent: Chemkostav HSV Humenné a.s., Štefánikova č. 18,
066 01 Humenné
Ďalší doplňujúci znak: reg.č. emitenta: 2001373
Počet kusov: 10. 509
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom cenného papiera
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 33,19€
2.) Hnuteľná vec – motorové vozidlo
Popis hnuteľnej veci/súbor: Škoda Felicia Combi EFF 653, EČ:
MI 275 AT, VIN: TMBEFF653Y0258647, druh vozidla: osobné
vozidlo, druh karosérie: AC kombi, farba: biela, stav vozidla: v
premávke, dátum stavu od: 24. 04. 2002, kategória vozidla: M1,
celková hmotnosť: 1460
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom motorového
vozidla
odhadovaná cena majetku: 850 €
3.) Hnuteľná vec – motorové vozidlo
Popis hnuteľnej veci/súbor: Škoda Felicia Combi, EČ: MI 132
BM, VIN: TMBEEA653W0897003, druh vozidla: osobné vozidlo,
druh karosérie: AC kombi, farba: modrá, stav vozidla: v premávke, dátum stavu od: 06. 10. 1999, kategória vozidla: M1, celková
hmotnosť: 1420
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom motorového
vozidla
odhadovaná cena majetku: 830 €
4.) Hnuteľná vec – motorové vozidlo
Popis hnuteľnej veci/súbor: Peugeot BOXER 2,0 HDI, EČ: MI
986 BL, VIN: VF3ZAAMPA17718189, druh vozidla: osobné vozidlo, druh karosérie: AC kombi, farba: biela, stav vozidla: v premávke, dátum stavu od: 23. 11. 2005, kategória vozidla: M1, celková hmotnosť: 2900
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom motorového
vozidla
odhadovaná cena majetku: 9.000 €
5.) Hnuteľná vec – motorové vozidlo
Popis hnuteľnej veci/súbor: PV 02 PN V, EČ: MI 818 YD, VIN:
U59U2500151AKO159, druh vozidla: príves nákladný, druh karosérie: DB skriňová, farba: šedá svetlá, stav vozidla: v premávke, dátum stavu od: 21. 12. 2005, kategória vozidla: 02, celková
hmotnosť: 2500
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom motorového
vozidla
odhadovaná cena majetku: 2. 700 €
6.) Hnuteľná vec – motorové vozidlo
Popis hnuteľnej veci/súbor: Ford RANGER 2,5 , EČ: MI 261 BO,
VIN: WFOLMFE40XW132536, druh vozidla: nákladné vozidlo,
druh karosérie: BA valníková, farba: zelená metalíza, stav vozidla: v premávke, dátum stavu od: 28. 06. 2006, kategória vozidla:
M1, celková hmotnosť: 2825
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
deň zapísania: 31. 08. 2009
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dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom motorového
vozidla
odhadovaná cena majetku: 13. 400 €
Správkyňa podstaty ďalej informovala veriteľov, že do konania
1. schôdze boli zapísané do oddelenej podstaty - súpisové zložky
majetku v celkovej hodnote 288. 262 €.
1.) Parcela č. 5138/1 vo výmere: 6503, druh: zastavane plochy
a nádvoria, zapísaná na LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom nehnuteľnosti
odhadovaná cena majetku: 107. 950 €
ťarchy: v zmysle LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
Zabezpečený veritelia:
JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor, Kupeckého29, Košice – č.
ZP: 105/1,2
JUDr. Michal Bulko, Nám. sv. Egídia 95, Poprad – č. ZP:
86/1,2,3,4 M-STAV, v.o.s., Rastislavova 1838/40, Snina – č. ZP:
163/1,2,3,4,5,6
REALFIN, s.r.o., Osloboditeľov 123, 044 14 Čaňa – č. ZP: 72
Slovenská republika - DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Michalovce – č.ZP: 48/1
2.) Parcela č. 5138/3 vo výmere: 6503, druh: zastavane plochy
a nádvoria, zapísaná na LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom nehnuteľnosti
odhadovaná cena majetku: 4. 316 €
ťarchy: v zmysle LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
Zabezpečený veritelia:
JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor, Kupeckého29, Košice –
č.ZP: 105/1,2
JUDr. Michal Bulko, Nám. sv.Egídia 95, Poprad - č.ZP: 86/1,2,3,4
M-STAV, v.o.s., Rastislavova 1838/40, Snina – č.ZP:
163/1,2,3,4,5,6
REALFIN, s.r.o., Osloboditeľov 123, 044 14 Čaňa – č.ZP: 72
Slovenská republika - DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Michalovce – č.ZP: 48/1
Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina - č.ZP:
144/1,3,4
3.) Parcela č. 5138/7 vo výmere: 6503, druh: zastavane plochy
a nádvoria, zapísaná na LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom nehnuteľnosti
odhadovaná cena majetku: 10. 026 €
ťarchy: v zmysle LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
Zabezpečený veritelia:
JUDr. Peter Molnár - súdny exekútor, Kupeckého29, Košice – č.
ZP: 105/1,2
JUDr. Michal Bulko, Nám. sv. Egídia 95, Poprad – č. ZP:
86/1,2,3,4 M-STAV, v.o.s., Rastislavova 1838/40, Snina – č. ZP:
163/1,2,3,4,5,6
REALFIN, s.r.o., Osloboditeľov 123, 044 14 Čaňa – č. ZP: 72
Slovenská republika - DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Michalovce – č.ZP: 48/1
Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina – č. ZP:
144/1,3,4
4.) Stavba sup.č. 786 na parc. 5138/3, o vymere: 650 m2, charakteristika: administratívna budova, zapísaná na LV č.: 8758 kat.
úz. Michalovce
deň zapísania: 31. 08. 2009
dôvod zapísania majetku: úpadca je vlastníkom nehnuteľnosti
odhadovaná cena majetku: 165. 970 €
ťarchy: v zmysle LV č.: 8758 kat. úz. Michalovce
Zabezpečený veritelia:
JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor, Kupeckého29, Košice
– č. ZP: 105/1,2
JUDr. Michal Bulko, Nám. sv. Egídia 95, Poprad – č. ZP: 86/1, 2,
3, 4
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M-STAV, v.o.s., Rastislavova 1838/40, Snina – č. ZP: 163/1, 2, 3,
4, 5, 6
REALFIN, s.r.o., Osloboditeľov 123, 044 14 Čaňa – č. ZP: 72
Slovenská republika - DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Michalovce – č.ZP: 48/1
Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina – č.ZP:
144/1,3,4
Správkyňa podstaty uviedla, že úpadca s ňou nespolupracuje a vyhýba sa plneniu povinností v zmysle ustanovení §32 a §73 ZKR.
Predsedkyňa schôdze konštatovala, že viacnásobne písomne
vyzvala úpadcu a štatutárneho zástupcu na splnenie si svojich
povinností a zároveň v prípade ich nesplnenia bol viacnásobne
upozornený na trestnoprávnu zodpovednosť. Konateľ bol viacnásobne písomne predvolaný do sídla správcu podstaty, avšak
konateľ sa na predvolanie nedostavil.
Do dnešného dňa správcovi podstaty konateľ úpadcu nepredložil
žiadne doklady a neposkytol žiadne vysvetelenia.
Správca ďalej požiadal súd v zmysle § 74 ods. 3 ZKR aby vyzval
úpadcu a aby správcovi úpadca požadovanú súčinnosť do 7 dní
odo dňa doručenia výzvy poskytol s poučením o možnosti jeho
predvedenia alebo uloženia pokuty. Úpadca ani na predmetnú
výzvu súdu nereagoval. Následne som ako správca v zmysle
§ 74 ods. 4 požiadala súd aby nariadil predvedenie konateľa
úpadcu na súd.
Hlasovanie:
Za: 1 044 509 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1:
Na základe hlasovania schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
2. Návrh na prvých členov veriteľského výboru/voľba veriteľského výboru /
Predsedkyňa schôdze informovala o zákonnej úprave spôsobu
kreovania veriteľského výboru, jeho právach a povinnostiach.
V súlade s ustanovením § 37 ZKR za prvého člen veriteľského
výboru predsedom schôdze boli navrhnutý spomedzi prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším
počtom hlasov Veriteľ č. 123 Sociálna poisťovňa so sídlom:
v Bratislave, IČO: 30807484, Ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava Veriteľ č. 168 Východoslovenské stavebné hmoty a.s, IČO:
31711391, Turňa nad Bodvou654, Veriteľ č. 53 Inšpektorát
práce Prešov z konečného zoznamu pohľadávok.
Hlasovanie za 1. člena:
Za: 617 176 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 404 171 hlasov
Uznesenie č. 2:
Na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov neschválila
za 1. člena veriteľského výbrou veriteľa č. 123 Sociálnu poisťovňu so sídlom: v Bratislave, IČO: 30807484, Ul. 29. Augusta 8-10,
Bratislava s počtom hlasov 617 176, čo predstavuje 49%.
Na základe výsledkov hlasovania na schôdzi veriteľov sa nepodarilo zvoliť veriteľský výbor.
Predseda schôdze konšatuje, že veriteľský výbor nebol na prvej
schôdzi veriteľov zvolený, v zmysle § 30 bude pôsobnosť veriteľského výboru vykonávať súd až do riadneho zvolenia
veriteľského výboru.
3. Návrh na prijatie rozhodnutia o výmenu správcu/rozhodovanie
o výmene správcu /
Predsada schôdze vyzval postupne prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať na predloženie návrhu na
ustanovenie nového správcu do funkcie správcu prejednávanej
konkurznej veci.
Návrh nepredložil žiaden z veriteľov.
Schôdza veriteľov potvrdila doterajšieho správcu vo funkcii.
Záver.

V závere schôdze predsedkyňa schôdze vyzvala prítomných veriteľov, aby uplatnili námietky proti prijatým uzneseniam. Prítomní
veritelia neuplatnili námietky proti uzneseniam č. 1,2prijatých na
tejto schôdzi.
Pretože bol program prvej schôdze vyčerpaný, predsedkyňa
schôdze poďakovala prítomným veriteľom za účasť a schôdzu
o 11. 15 hod. ukončila.
V Košiciach, dňa 08. 10. 2009
Predsedkyňa schôdze veriteľov: JUDr. Iveta Lipčeiová, správca
JUDr. Iveta Lipčeiová, správca
q

K007519
Spisová značka súdneho spisu: 1K/18/2006
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2006/S1023
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
I.M.PLUS-spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 452 092
Iné zverejnenie
Mgr. Adrián Fabian, správca so sídlom: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ako správca úpadcu: I.M.PLUS – spol. s r.o., so sídlom: Toplianska 15, Vranov nad Topľou, IČO: 36 452 092, ponúka v rámci
ponukového konania v 2. kole predaja na odpredaj hnuteľné veci,
resp. súbory hnuteľných vecí, a pohľadávky vo vlastníctve úpadcu, a to: 1/ vzduchotechnika – odsávanie, r.v. 2001 – súpisová
hodnota 497,91-€ (15. 000,-Sk), 2/ vzduchotechnika – nedokončená vlastná výroba, r. v. 1999 – súpisová hodnota majetku
16,60-€ (500,-Sk), 3/ drevená dvojposteľ, r. v. 2002 – súpisová
hodnota majetku 26,56-€ (800,-Sk), 4/ drevená jednoposteľ
– 9 ks, r. v. 2002 – súpisová hodnota majetku 149,37-€
(4. 500,-Sk), 5/ kefodrievka – 15. 000 ks, r. v. 2002 – súpisová
hodnota majetku 497,91-€ (5. 000,-Sk), 6/ drevené kocky
– 256. 000 ks, r. v. 2002 – súpisová hodnota majetku 663,88-€
(20. 000,-Sk), 7/ pohľadávky – súpisová hodnota majetku
57. 683,72-€ (1. 737. 779,62-Sk), 8/ osobné motorové vozidlo
Škoda Fabia, r. v. 2003,– súpisová hodnota majetku 3. 983,27-€
(120. 000,-Sk). Záujemcovia môžu prejaviť svoj záujem na základe písomnej ponuky doručenej do sídla správcu v zalepenej
a neporušenej obálke s označením KONKURZ – NEOTVÁRAŤ
– sp. zn. 1K/18/2006 najneskôr do 26. 10. 2009. Súčasne s ponukou je záujemca povinný zložiť zálohu vo výške najmenej 50%
z ponúkanej ceny na účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s.,
č. ú.: 6628840002/1111, tak aby táto bola pripísaná na účet
správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk. Obálka musí obsahovať: - A) určenie predmetu záujmu s určením ponúkanej ceny , ktorá nesmie byť pri predmete predaja uvedenom
v bode 8. menej ako 70% súpisovej hodnoty B) identifikáciu záujemcu spolu s príslušnými dokladmi – v prípade PO výpisom
z obchodného registra, v prípade FO podnikateľa výpisom zo
živnostenského registra, resp. iného registra, všetko nie staršie
ako 3 mesiace a v prípade iných FO fotokópiou identifikačnej
karty. C) doklad o zložení zálohy.
Ohliadka odpredávaného majetku sa uskutoční dňa 22. 10. 2009
o 10.00 hod. v sídle úpadcu na adrese Toplianska 15, Vranov
nad Topľou, zraz záujemcov pred vrátnicou o 9.45 hod., resp.
podľa dohody, pričom pri ohliadke budú záujemcom poskytnuté
bližšie informácie ohľadne predávaného majetku a podmienok
jeho predaja. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28. 10. 2009
o 10.00 hod. v kancelárii správcu za prítomnosti predsedu veriteľského výboru a záujemcovia budú informovaný o výsledkoch
konania v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok. Na neúplné
ponuky a ponuky nespĺňajúce podmienky predaja sa nebude prihliadať. Úspešný záujemcovia sú povinní doplatiť doplatok
kúpnej ceny v lehote 15 dní odo doručenia vyhodnotenia ponúk.
Telefonický kontakt – 0915 954 713.
Mgr. Adrián Fabian, správca
q
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K007520
Spisová značka súdneho spisu: 4K 36/2008
Spisová značka správcovského spisu: 4K 36/2008 S 483
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
e-press, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 654 892
Iné zverejnenie
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca úpadcu: e-press, s.r.o., so
sídlom: Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, IČO: 36 654 892, sp. zn. 4
K 36/2008 S 483, v súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom úpadcu dňa 16. 6. 2009 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 120/2009 dňa 24. 6. 2009 a v súlade so záväzným pokynom udeleným súdom dňa 24. 8. 2009 a zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 169/2009 dňa 2. 9. 2009 ako príslušným orgánom, ponúka v 2. kole ponukového konania na predaj nasledujúci majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci oddelenú podstatu:
1. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Platňový scanner Scantronic, výrobné číslo BASC IIID, rok
výroby 1988, evidenčné číslo FD7153/03/07 Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):
63 237,97 Eur Stav opotrebovanosti: stav dobrý, stroj funkčný
2. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Transportné pásy Gämmerler A 1732, výrobné číslo 025/527,
rok výroby 1988, evidenčné číslo FD 7152/0307 Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):
15 809,50 Eur Stav opotrebovanosti: stav dobrý, stroj funkčný
3. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Tlačiarenský stroj – rotačný orez Gämmerler A 1732 Rotaschneider RS 143/530, výrobné číslo 470, rok výroby 1989,
evidenčné číslo FD7154/03/07 Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79 047,43
Eur Stav opotrebovanosti: stav dobrý, stroj funkčný.
Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk
na odkúpenie vyššie uvedeného majetku. Podmienkou účasti
záujemcu v ponukovom konaní v 2. kole ponukového konania je
navrhnutie kúpnej ceny majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
v minimálnej výške 50 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku oddelenej podstaty. Súpis oddelenej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 69/2009 dňa 9. 4.
2009. Podrobné podmienky ponukového konania a zoznam majetku podliehajúci konkurzu tvoriaci oddelenú podstatu, je možné
získať u správcu za úhradu nenávratného poplatku vo výške 33 €
za každý jednotlivý výtlačok do 3. 11. 2009 vrátane po predchádzajúcej dohode so správcom na t. č. 0905 514 810. Záujemcovia doručia svoje ponuky vo forme doporučenej zásielky alebo
osobne v zalepenej obálke s výrazným označením “konkurz
e-press, s.r.o. - neotvárať” na adresu JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, najneskôr do
06. 11. 2009 do 12.00 hod. Otváranie obálok s ponukami sa
uskutoční pred príslušným orgánom úpadcu. Správca vyhodnotí
ponukové konanie a výsledok záujemcom oznámi do 20. 11.
2009. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by
cena bola neprimerane nízka.
JUDr. Dana Dudzíková, správca
q

K007521
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
Iné zverejnenie
Potvrdenie správcu o doručení prihlášky pre zahraničných veriteľov, ktorí požiadali o potvrdenie doručenia prihlášky bez riadne
ustanoveného zástupcu na doručovanie písomností:
Veriteľ: Srdjan Popovic, Kapellengasse 12/2/2, A-7011 Siegendorf, Österreich

Suma pohľadávky vrátane príslušenstva v €: 630
Prihláška doručená dňa: 02. 10. 2009
Počet príloh: 1
Údaj, či prihlášku možno považovať za úplnú:
Prihláška podľa § 29 ods. 1, 2 a 9 ZKR nie je úplná.
Prihláška spĺňa náležitosti podľa článku 41 a 42 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní.
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní stačí,
ak prihláška pohľadávky veriteľa, ktorý má zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte EU (inom,
ako je Slovenská republika), spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia.
Potvrdenie správcu o doručení prihlášky pre zahraničných veriteľov, ktorí požiadali o potvrdenie doručenia prihlášky bez riadne
ustanoveného zástupcu na doručovanie písomností:
Veriteľ: Karel Jarolímek, Lékařská 306, Praha 5, Česká republika
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva v CZK: 8 424
Prihláška doručená dňa: 09. 10. 2009
Počet príloh:
Údaj, či prihlášku možno považovať za úplnú: Prihláška podľa
§ 29 ods. 1,2 a 9 ZKR nie je úplná.
Prihláška spĺňa náležitosti podľa článku 41 a 42 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní.
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní stačí,
ak prihláška pohľadávky veriteľa, ktorý má zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte EU (inom, ako
je Slovenská republika), spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia.
Veriteľ: Hildegard Pfeffer, Mozartstrasse 26, 2214 Auersthal, Rakúsko
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva v €: 67
Prihláška doručená dňa: 09. 10. 2009
Údaj, či prihlášku možno považovať za úplnú:
Prihláška podľa § 29 ods. 1,2 a 9 ZKR je úplná.
Prihláška spĺňa náležitosti podľa článku 41 a 42 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní.
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní stačí, ak prihláška pohľadávky veriteľa, ktorý má zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte EU (inom,
ako je Slovenská republika), spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia.
Veriteľ: Martina Zavřelová, Bieblova 4, Brno, Česká republika
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva v €: 571
Prihláška doručená dňa: 06. 10. 2009
Počet príloh: 2
Údaj, či prihlášku možno považovať za úplnú:
Prihláška podľa § 29 ods. 1,2 a 9 ZKR je úplná.
Prihláška spĺňa náležitosti podľa článku 41 a 42 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní.
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní stačí, ak prihláška pohľadávky veriteľa, ktorý má zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v členskom štáte EU (inom,
ako je Slovenská republika), spĺňa náležitosti podľa tohto nariadenia.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
q

K007522
Spisová značka súdneho spisu: 31K/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2009 S 1269
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Sariana Slovensko, s. r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 529 257
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; register: neuvedené; súpisová
hodnota majetku: 576,13 €
JUDr. Lea Gubová, správca
q
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Krajský súd v Banskej Bystrici
K007523

K007524
25-24K 406/99-1083
UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kožiarske závody, s.r.o. „v konkurze“,
Priemyselná 1947/1, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 381 152, o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Kožiarske
závody, s.r.o. „v konkurze“, Priemyselná 1947/1, Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 381 152, po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd zbavuje JUDr. Antona Školeka, Treskoňova 8116/1, Bytča,
funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až jeho právoplatnosťou.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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.
V Banskej Bystrici dňa 5. októbra 2009
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca

Sp. zn.: 39-24K 111/02-Že
Upovedomenie
o podaní konečnej správy
a vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: GEOTHERM
plus, s.r.o. „v konkurze“, Závodná 459, Nižná, IČO: 36 377 945,
upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kubinec, PhD., predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov doručenú súdu dňa 3. augusta 2009, doplnenú
dňa 14. augusta 2009, sumarizáciu príjmov a výdavkov KP doručenú súdu dňa 8. 10. 2009.
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
boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

q

q

Krajský súd v Košiciach
K007525
1K/427/98-148
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Podielnícke
poľnohospodárske družstvo Poľany – Soľnička, Poľany,
IČO: 00 206 351, takto rozvrhom
rozhodol:
Z celkovej sumy získanej speňažením konkurznej podstaty
a ostatnými príjmami v celkovej výške 28 256,52 EUR sa
uspokojujú:
1. pohľadávky podľa § 32 ods. 1 ZKV:
a) – Odmena správcu konkurznej podstaty:
Ing. Miroslav Kravec, Tročany 27
4 594,47 EUR
– cestovné
8 443,27 EUR
b) náklady spojené s udržiavaním a so správou podstaty
– náhrada nutných výdavkov
889,63 EUR
– pracovné nároky
663,88 EUR
– náklady na úschovu písomností
7 123,68 EUR
c) nároky zo zmlúv uzatvorených správcom
6 200,59 EUR
d) trovy konania vyvolané konkurzom
– súdny poplatok za konkurzné konanie
341,00 EUR

2. pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV sa neuspokojujú:
18. D&I Consulting Limited, so sídlom: 29 Juliana Close, London
(pôvodný veriteľ VÚB a.s., Bratislava)
20. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodný veriteľ Daňový úrad Kráľovský Chlmec)
3. pohľadávky podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – veriteľov
I. triedy sa neuspokojujú:
1. Vsl. vodárne a kanalizácie, š.p. Košice
2. Okresný súd Trebišov
3. SPP a.s., š.p., Bratislava, OZ Michalovce
4. MUDr. Alžbeta Šimonová, Trebišov
5. Messer Tatragas s.r.o., Bratislava
6. Poľnohospodárske družstvo Dvorianky
7. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa, Bratislava, OZ Košice)
8. Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava, OZ Košice
9. PD Svätuše
10. PRIVEMA spol. s r.o., Dunajská Streda
11. Ing. Marek Kužma, Vranov n. Topľou
12. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodný veriteľ Všeobecná zdrav. poisťovňa, Bratislava,
pob. Trebišov)
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13. AGRA-Slovakia, Nitra
14. MVDr. Štefan Popovič, Kráľovský Chlmec
15. Slovnaft Benzinok a.s., Bratislava
16. AIR SERVICE a.s., Košice
17. BELAR-TRENÁKUP, a.s. Trebišov
19. Vsl. energetické závody š.p., Košice
21. Sl. pozemkový fond, Bratislava
22. Štátny plemenársky ústav SR, Bratislava
23. Sl. telekomunikácie a.s., Bratislava
24a. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodný veriteľ Okresný úrad práce, Trebišov)
24b. Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Trebišov
25. MED-ART, spol. s r.o., Dunajská Streda
26. Okresný úrad v Trebišove
Správca je povinný splniť rozvrh v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Správca je povinný do 10 dní po splnení rozvrhového uznesenia
zaslať súdu návrh na zrušenie konkurzu.
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 Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach 5. októbra 2009
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa
q
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Sp. zn.: 5K/184/2001

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: Drevina Trade, spoločnosť s ručením obmedzeným, Slovenskej jednoty 8, Košice, IČO:
36 175 081, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu
o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny
a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu
budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 16. 10. 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 8. 10. 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
samosudkyňa
q

K007527

Sp. zn.: 1K 494/1997

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: EFEKT, poľnohospodárske družstvo Giraltovce "v likvidácii", so sídlom v Giraltovciach, IČO:
00 189 570, 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 15. 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 8. 10. 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
samosudkyňa
q

