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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K008900
sp. zn.: 4K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. Box 232,
850 00 Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom Ing.
Ivanou Fajnorovou, riaditeľkou Daňového úradu Bratislava IV, vo
veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SUXXES s.r.o., so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO:
35 793 902, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SUXXES s.r.o.,
so sídlom: Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, IČO: 35 793 902, 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 23. 11. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K008901
sp. zn.: 4K/17/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava III, Račianska 153/A, 836 09 Bratislava
33, IČO: 00 634 816, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ramp+Mauer Bratislava Export-Import, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefánikova 47, 811 04 Bratislava, IČO: 00 685 682, DIČ: 2020304088, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Tomáš Vaňo, so
sídlom kancelárie: Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, odmenu a
náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 741,67 Eur,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 130, pol. reg. 89/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu,
po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Slovenská republika – Daňové
riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Bratislava III,
Račianska 153/A, 836 09 Bratislava 33, IČO: 00 634 816, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 918,03 Eur, vedeného
pod položkou denníka D 130, pol. reg. 89/09, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť. 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 toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23. 11. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K008902
sp. zn.: 4K/23/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, P. O. BOX 36,
820 09 Bratislava 2, zastúpený povereným zamestnancom:
Ing. Marcela Hricová, riaditeľka Daňového úradu Bratislava II, vo
veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: "ABM
group, a.s.", Prievozská 14/a, 821 09 Bratislava, IČO:
31 441 041, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Martina Mrázová,
so sídlom kancelárie: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, odmenu v
celkovej výške 663,88 Eur, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 100/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Slovenská republika – Daňové
riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Bratislava II, Dr.
Vl. Clementisa 10, P. O. BOX 36, 820 09 Bratislava 2, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 955,82 Eur, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 100/09, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť. 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 toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 24. 11. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q
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K008903
sp. zn.: 4K/29/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, P. O. BOX 36,
820 09 Bratislava 2, zastúpený povereným zamestnancom: Ing.
Marcela Hricová, riaditeľka Daňového úradu Bratislava II, vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRIO ART
s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 845 937, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: TRIO ART s.r.o.,
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 845 937, 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 24. 11. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K008904
sp. zn.: 26K/17/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FK
– TRADE, s.r.o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO:
36 584 428, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FK – TRADE, s.r.o., so
sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 584 428.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25. 11. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K008905
sp. zn.: 26K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing.
Janka Sedláková, Štítnická 15, 048 01 Rožňava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Štefánikova 26, 040 01 Košice.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať 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 a
v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň uvedie záver
o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti odporovania právnym
úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 24. 11. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K008906
sp. zn.: 31K/14/2009
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816 – Daňový úrad Kolárovo, Dlhá 2, 946 03 Kolárovo, o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Tibor Varga, narodený 07. 01. 1971, bytom: Osada
Dankó Pistu 2264/11, 946 03 Kolárovo, uverejňuje Uznesenie
Krajského súdu v Bratislave, č. k. 2CoKR 31/2009-114
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ul. č. 13, Banská Bystrica,
Daňový úrad Kolárovo, Dlhá 2, 946 03 Kolárovo, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tibor Varga, narodený 7. 1.
1971, Osada Dankó Pistu 2264/11, 946 03 Kolárovo, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu: Prvý správcovský dom, k. s.,
Farská 33, 949 01 Nitra, na odvolanie predbežného správcu proti
uzneseniu Okresného súdu Nitra, č. k. 31K/14/2009-132 zo dňa
21. 9. 2009, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uzneseniu Okresného súdu Nitra, č. k.
31K/14/2009-132 zo dňa 21. 9. 2009, v napadnutej časti potvrdzuje.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 29. 10. 2009
JUDr. Blažena Hirnerová, predsedníčka senátu
q

K008907
sp. zn.: 31K/16/2009
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: KONTO s.r.o., so sídlom: Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, IČO: 31 600 166, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT, s miestom podnikania: 935 25 Nová Dedina 433,
IČO: 11 719 214, ktorého správcom je Ing. Aneta Rimaszombati,
adresa kancelárie: Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky,
uverejňuje Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č. k.
2 CoKR/33/2009-316
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT, miesto
podnikania: 935 25 Nová Dedina 433, IČO: 11 719 214, ktorého
správcom je Ing. Aneta Rimaszombati, sídlo kancelárie: Rákócziho 12, 940 01 Nové Zámky, ohľadom odmeny a výdavkov predbežného správcu, o odvolaní predbežného správcu: Ing. Aneta
Rimaszombati, proti uzneseniu Okresného súdu Nitra, č. k.
31K/16/2009-132 zo dňa 27. 8. 2009, takto
rozhodol:
Krajský súd v Bratislave odvolacie konanie zastavuje.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 5. 11. 2009
JUDr. Blažena Hirnerová, predsedníčka senátu

q
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K008908
sp. zn.: 31K/28/2009
UZNESENIE

K008911
sp. zn.: 32K/16/2009
OZNAM

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Gabriel Tóth
– TOPTRANZ, s miestom podnikania: 914 37 Strekov 869, IČO:
34 588 591, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Gabriel
Tóth – TOPTRANZ, s miestom podnikania: 914 37 Strekov 869,
IČO: 34 588 591, ktorého správcom je Mgr. Petra Štofková, adresa kancelárie: F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu
správcu na predlženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku
podstát rozhodol
takto:
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do
20. 12. 2009.

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELISON spol. s r. o., "v konkurze", Mýtna Nová
Ves 23, Ludanice 956 11, IČO: 31 328 903, ktorého správcom je
Ing. Aneta Rimaszombati, sídlo kancelárie: Rákócziho 12, 940
01 Nové Zámky, zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 2CoKr30/2009-692 zo dňa 15. 10. 2009:
Č. k. 2CoKr30/2009-692
UZNESENIE

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 24. 11. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K008909
sp. zn.: 31K/36/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Petr Šíp
– AUTO – MOTO, s miestom podnikania: Československej armády 923/29, 789 01 Záhřeb, Česká republika, IČ: 609 75 059,
zástupca na doručovanie písomnosti: Juraj Juhás, bytom: 951 51
Nová Ves nad Žitavou 52, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníka: Opravovňa poľnohospodárskych strojov, spol. s r.o., so
sídlom: Štúrova 885, 952 01 Vráble, IČO: 31 418 562, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: Opravovňa poľnohospodárskych strojov, spol. s r.o., so sídlom: Štúrova 885,
952 01 Vráble, IČO: 31 418 562.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24. 11. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K008910
sp. zn.: 32K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELISON spol. s r. o., "v konkurze", Mýtna Nová
Ves 23, Ludanice 956 11, IČO: 31 328 903, ktorého správcom je
Ing. Aneta Rimaszombati, sídlo kancelárie: 940 01 Nové Zámky,
Rákocziho 12, o určení paušálnej odmeny správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi: Ing. Aneta Rimaszombati, sídlo kancelárie:
940 01 Nové Zámky, Rákocziho 12, paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2. 323,57
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23. 11. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: ELISON spol. s r. o., "v konkurze", Mýtna Nová
Ves 23, Ludanice 956 11, IČO: 31 328 903, ktorého správcom je
Ing. Aneta Rimaszombati, sídlo kancelárie: Rákócziho 12, 940 01
Nové Zámky, o priznanie výdavkov predbežnému správcovi, o
odvolaní predbežného správcu: Ing. Aneta Rimaszombati, proti
uzneseniu Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/16/2009-429 zo dňa
7. 9. 2009, takto
rozhodol:
Krajský súd v Bratislave odvolacie konanie zastavuje.
V Bratislave dňa 15. 10. 2009
JUDr. Blažena Hirnerová, predsedníčka senátu
q

K008912
sp. zn.: 1K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PGP,
s.r.o., so sídlom: Stakčínska 759/9, 069 01 Snina, IČO:
36 493 759, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok o odmene a
náhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Čemernianska 36,
093 01 Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 663,88 € a náhradu
výdavkov vo výške 233,12 €, ktoré mu budú po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 6. 8. 2009 na účet
tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 72/09,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku zloženého
dňa 6. 8. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 72/09,
a to vo výške 762,70 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 24. 11. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K008913
sp. zn.: 1R/4/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ZVL
AUTO spol. s r.o., so sídlom: Košická 26, 081 62 Prešov, IČO:
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31 670 237, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ZVL AUTO spol. s r.o., so
sídlom: Košická 26, 081 62 Prešov, IČO: 31 670 237.
Ustanovuje správcu Ing. Štefana Tichého, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na
Okresný súd Prešov k sp. zn. 1R 4/2009.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu na:
– právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu
definovaného v § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
– prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností 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,
– právny úkon bez primeraného protiplnenia,
– právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
– právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov,
– právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
– právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
– právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10 000 €,
– uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4
ZKR.
Poučuje veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom tlačive, ktorého
vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 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. Podľa § 122 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva
na predpísanom tlačive, 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. Ak veriteľ
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prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s
určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku
podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa 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. 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 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. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného
predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku
eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k
súhrnnému prehľadu. 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. 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 považovať
za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť
alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.)
účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1
O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 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 spočívajú-
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cich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 24. 11. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K008914
sp. zn.: 1K/37/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozefa Dufalu v konkurze, nar. 25. 1. 1973, bytom: 065 12 Jakubany 222, právne zastúpeného spoločnosťou:
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol. s r. o.,
IČO: 36 492 086, so sídlom: Masarykova 13, 080 01 Prešov,
správcom ktorého je JUDr. František Sobek, so sídlom kancelárie: 086 42 Hertník 10, o odmene správcu za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Františkovi Sobekovi, so sídlom kancelárie: 086 42 Hertník 10, paušálnu odmenu vo výške 663,88
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24. 11. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K008915
sp. zn.: 1K/54/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Poprad, so sídlom: Štefánikova 3651/13, 058 01
Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
T.G.L. spol. s r.o., so sídlom: Allendeho 2735/22, 059 51 Poprad
– Matejovce, IČO: 36 473 651, rozhodol
takto:
Konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: T.G.L. spol.
s r.o., so sídlom: Allendeho 2735/22, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 36 473 651, zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Prešov dňa 24. 11. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K008916
sp. zn.: 1K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 26 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milana Kováčika, nar. 3. 11. 1951, bytom: Krátka 734/17, 059 01
Spišská Belá, podnikajúcemu pod obchodným menom: Milan Kováčik – Drevo – predaj, s miestom podnikania: 059 93 Bušovce
88, IČO: 37 240 854, rozhodol

takto:
Ustanovuje JUDr. Miroslava Korcha, so sídlom kancelárie: Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, do funkcie predbežného
správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch do 10 dní a do 20 dní odo dňa
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu predložiť súdu najneskôr do 28 dní odo dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 24. 11. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K008917
sp. zn.: 2K/21/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach
č. k. 2CoKR/2/2009-71
Uznesenie
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: STEROMED spol. s r.o., Viedenská cesta 7, Bratislava, IČO:
43 941 176 (predtým: Slovenského odboja 179/13, Poprad), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok navrhovateľa-dlžníka,
o odvolaní: Health direct s.r.o., Námestie Martina Benku 16, Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 25. 6.
2009, č. k. 1K 21/2009-54, takto
rozhodol:
Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto uznesenie odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach 22. októbra 2009
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
q

K008918
sp. zn.: 2K/33/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Gente Gema Group s.r.o., so sídlom: Slavkovská 1731, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 647 110, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi Prvému správcovskému domu,
k.s., so sídlom kancelárie: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, odmenu vo výške 663,88 € a náhradu výdavkov vo výške 229,06 €,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 07. 05. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 59/09,
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Prvému správcovskému domu,
k.s., so sídlom kancelárie: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 766,76 € zloženého dňa 07.
05. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 59/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
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Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 25. 11. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K008919
sp. zn.: 1K/49/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: JUOS
– PLASTY s.r.o., Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov, IČO:
36 791 601, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
uznesením 1K/49/2009-78 zo dňa 21. 10. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: JUOS – PLASTY
s.r.o., Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov, IČO 36 791 601.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2009.
q

K008920
sp. zn.: 29K/25/2009
UZNESENIE

priznanú odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných
výdavkov vo výške 264,50 € na účet č.:1541067157/0200, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom-dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 64/09.
Navrhovateľovi-dlžníkovi sa vracia nevyplatená časť preddavku
vo výške 731,32 € prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila navrhovateľovi-dlžníkovi nevyplatenú časť
preddavku vo výške 731,32 € evidovaného pod položkou reg.
18a 64/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 25. 11. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Produtex s.r.o. v konkurze, so sídlom:
Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 319 686, ktorého
správcom je JUDr. Jozef Hurtiš, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, o odmene správcu rozhodol
takto:
Správcovi JUDr. Jozefovi Hurtišovi, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, sa priznáva paušálna odmena vo výške
6638,78 €.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila správcovi
JUDr. Jozefovi Hurtišovi, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova
3, Prievidza, časť paušálnej odmeny vo výške 697,63 € na účet
správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom-veriteľom
na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 38/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25. 11. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K008921
sp. zn.: 29K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: JOËL
CONFECTION, s.r.o., so sídlom: Zlatovská cesta 2176/22,
911 59 Trenčín, IČO: 36 767 972, zastúpený Grete Christine Monika Cardinal, bytom: Jahnstrasse 6, Wertheim, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o odmene predbežného
správcu rozhodol
takto:
Predbežnému správcovi Ing. Ľubošovi Jančekovi, so sídlom kancelárie: Pribinove sady 17, Nová Dubnica, sa priznáva paušálna
odmena vo výške 663,88 € a náhrada preukázaných výdavkov
za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 264,50 €.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Ing. Ľubošovi Jančekovi, so sídlom kancelárie: Pribinove sady 17, Nová Dubnica,

K008922
sp. zn.: 31K/19/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ján
Culka, nar. 24. 10. 1969, 930 09 Trstená na Ostrove č. 153, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Culka, nar.
24. 10. 1969, 930 09 Trstená na Ostrove č. 153, pre nedostatok
majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Trnava.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a
datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k
nesprávnym skutkovým zisteniam
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie
skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené
(§ 205a)
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f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Okresný súd Trnava dňa 24. 11. 2009
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
q

K008923
sp. zn.: 31K/25/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Indtek
EUROPE, s.r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 36 289 396,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
č. 18862/T, odd.: Sro, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: Indtek EUROPE,
s.r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 36 289 396.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a
datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti
ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 24. 11. 2009
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
q

K008924
sp. zn.: 31K/11/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: KFZ Sys, s.r.o., Košútska 1342, 925 21 Slád-

kovičovo, IČO: 36 814 148, o ustanovení správcu do funkcie rozhodol
takto:
Súd uznesenie Okresného súdu Trnava zo dňa 10. 11. 2009, č. k.
31K/11/2008-491, vo výroku v časti označenia správcu opravuje
tak, že správne označenie správcu je: "SKP, k.s., Lazovná 64,
Banská Bystrica, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
IČO: 44 915 691".
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Okresný súd Trnava dňa 24. 11. 2009
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
q

K008925
sp. zn.: 3K/19/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: HSV
Oravská priehrada spol. s r.o., so sídlom: Ústie 52, 028 01 Trstená, IČO: 31 583 369, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: HSV Oravská priehrada spol. s r.o., so
sídlom: Ústie 52, 028 01 Trstená, IČO: 31 583 369, predbežného
správcu: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie: Dolný Val
7, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo
nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24. 11. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Správcovia
K008926
Spisová značka súdneho spisu: 2K/41/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2009 S1295
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VADEX, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 645 508
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 15, 974 01
Banská Bystrica, správca úpadcu VADEX, s.r.o., B. Bartóka 4,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 645 508, podľa ust. § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 08. 01. 2010 (piatok) o 10. 00 hod. (prezentácia od 9. 45 hod.), v priestoroch Office Center BB, Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica. Program schôdze: 1) Otvorenie schôdze 2) Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania 3) Voľba členov veriteľského výboru 4)
Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR 5) Záver. Právo zúčastniť sa
na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.

Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Mgr. Jana Jandová, správca
q

K008927
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): 36 198 731
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce, Priemyselná 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36 198 731, v konkurznej veci sp.zn.: 9K/16/2009
konanej dňa 19. 11. 2009 o 11. 20 hod.
Miesto konania: sídlo správcu: Hlavná 20, 040 01 Košice
Na začiatku schôdze boli prítomní:
a/ Správca podstaty: JUDr. Iveta Lipčeiová
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b/ Členovia veriteľského výboru:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave, IČO: 30807484,
Ul. 29. Augusta 8 – 10, Bratislava, poverený zástupca JUDr. Viera Horniaková, č.OP: SH 793592,
2. Východoslovenské stavebné hmoty a.s, IČO:31711391,Turňa
nad Bodvou 654, poverený zástupca JUDr. Martin Saučin, č.OP:
SL 510349,
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35973874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, poverený zástupca JUDr.František
Pastirčik, č. OP: SH 680040.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Pokyny a odporúčania pre činnosť správcu podstaty
5. Záver
Schôdzu veriteľského výboru otvorila správkyňa podstaty. Následne predniesla správu o svojej činnosti a postupu v konkurznom konaní. Vzhľadom k tomu, že úpadca so správcom podstaty
nespolupracuje, doposiaľ nepredložil žiadne doklady, nereaguje
na výzvy správkyne ani súdu správkyňa požiadala o odporúčania, resp. záväzné pokyny pre ďalší postup v konkurznom konaní
veriteľský výbor. Zároveň veriteľský výbor informovala, že v majetkovej podstate nie sú finančné prostriedky, všetky výdavky
uhrádza správca podstaty z vlastných zdrojov.
Z členov veriteľského výboru bola navrhnutá za predsedníčku
veriteľského výboru JUDr. Horniaková, ktorá je poverenou zástupkyňou Sociálnej poisťovni Bratislava.
Hlasovanie:
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie:
Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor schválil za
predsedu veriteľského výboru JUDr. Horniaková, ktorá je poverenou zástupkyňou Sociálnej poisťovni Bratislava.
Predsedníčka veriteľského výboru sa ujala vedenia schodzi veriteľského výboru.
Na základe prednesenej správy správcom podstaty o jeho činnosti a postupu v konkurznom konaní veriteľský výbor konštatuje, že v súčastnosti nedisponuje informáciami ani poznatkami,
ktoré by zakladali právo odporovať právnym úkonom.
Veriteľský výbor vydal nasledovné odporúčania:
1.) Správca podstaty by mal vyzvať exekútorov, o ktorých je známe, že speňažovali majetok úpadcu.
2.) Správca podstaty by mal za súčinnnosti Polície zaistiť hnuteľný majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktoré sa nachádzajú
v administratívnej budova na Priemyselnej č. 12 a na dvore
administratívnej budove.
Záver:
Predsedkyňa veriteľského výboru zasadnutie ukončila.
V Košiciach dňa 19. 11. 2009
JUDr. Viera Horniaková v. r.
JUDr. Iveta Lipčeiová v. r.
predseda veriteľského výboru, správca podstaty
JUDr. Iveta Lipčeiová, správca
q

K008928
Spisová značka súdneho spisu: 31K/10/2007
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2007 S1156
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
WinTOP, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 144 986
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty WinTop, s.r.o., so sídlom: SNP 56,
936 01 Šahy, IČO: 34 144 986,zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro vlož. č. 2456N (ďalej len „správ-

ca“), ponúka v 6. kole ponukového konania podľa § 92 ods. d) na
predaj majetok úpadcu vo verejnom ponukovom konaní
-pohľadávku za cenu najvyššieho podania voči dlžníkovi:
Ing. Miroslavov Kollár, J. Kráľa 43, 936 01 Šahy, právny dôvod
vzniku: Pohľadávka z odporovateľného právneho úkonu uplatnená podľa § 57 ZKR (viď OV SR 20B/2008), nominálna hodnota:
2. 286. 000,-Sk, súpisová hodnota majetku 1. 143. 000,-Sk.
Obhliadku ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní najneskôr do 10 dní od zverejnenia inzerátu v OVSR. Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju
ponuku v zalepenej obálke „KONKURZ, č. k. 31K 10/2007, ponukové konanie – Neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Baran Róbert, správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra, najneskôr do
22. 12. 2009 do 12. 00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční do 7 dní v kancelárii správcu.
Obálka musí obsahovať a) návrh cenovej ponuky, b) meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo,
IČO záujemcu, c) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní, resp. kópia občianskeho preukazu, resp. pasu v prípade, že záujemcom je fyzická
osoba nepodnikateľ, d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške
5% z hodnoty zaradenej do súpisu alebo plnú výšku ponúkanej
kúpnej sumy na účet číslo: 2620735875/1100, Tatrabanka, a.s.
Bližšie informácie, ako aj podrobné podmienky ponukového konania resp. dohodnutie termínu obhliadky možno získať na tel.
č.: +421918241685, kontaktná osoba Ing. Baran. Záujemca berie na vedomie, že v prípade marenia ponukového konania zo
strany záujemcu bude zábezpeka v plnej výške predstavovať
zmluvnú pokutu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Ing. Róbert Baran, správca
q

K008929
Spisová značka súdneho spisu: 4 K 16/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 16/2009 S 1166
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Stanislav Pláňavský
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 068 960
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 780; mena: EUR; dlžník: SP Servis s.r.o.,
013 55 Štiavnik 1134; právny dôvod vzniku: odplata za lesné práce; súpisová hodnota majetku: 1. 780 EUR
JUDr. Martin Kubinec, správca
q

K008930
Spisová značka súdneho spisu: 1K/31/2008
Spisová značka správcovského spisu: S815
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roman Sersen
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 05. 03. 1963
Súpis všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis: Peňažné prostriedky úpadcu, ktoré nadobudol po vyhlásení konkurzu. (úspory); register: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 1660 Eur
JUDr. Marta Maruniaková, správca
q

K008931
Spisová značka súdneho spisu: 6K/35/2008
Spisová značka správcovského spisu: 6K/35/2008 S1267
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
XPRESS SK, s.r.o.
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Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 727 229
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
139 161,47 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 129 561,05 EUR
Poučenie správcu: Správca v predmetnej konkurznej veci týmto
poučuje nezabezpečených veriteľov, že do návrhu konečného
rozvrhu výťažku môžu nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava v úradných hodinách kancelárie.
Správca týmto ďalej poučuje nezabezpečených veriteľov, že do
11. 12. 2009 môžu požiadať veriteľský výbor, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnil odôvodnené námietky.
Pospíšil&Partners, k. s., správca
q

K008932
Spisová značka súdneho spisu: 31K/16/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2009 S 1321
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 11 719 214
Iné zverejnenie
Výzva na uplatnenie predkupného práva.
Správca úpadcu Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT, Nová
Dedina 433, IČO: 11719214, zmysle §93 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
ponúka oprávnenému z predkupného práva spoluvlastnícke podiely úpadcu. Nehnuteľnosti sú spísané v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenej v Obchodnom Vestníku č. 180B/2009 pod.
č. K006744, ktoré sú v spoluvlastníctve s úpadcom v obci Nová
Dedina, katastrálne územie: Opatová, Tekovská Nová Ves,
Gondovo.
Spoluvlastníci si môžu uplatniť predkupné právo k uvedeným
spoluvlastníckym podielom do 60 dní od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku, a to za cenu zodpovedajúcu výške súpisovej
hodnoty majetku, inak správca nebude predkupným právom
oprávneného viazaný.
Ing. Aneta Rimaszombati, správca
q

K008933
Spisová značka súdneho spisu: 28K/33/2008
Spisová značka správcovského spisu: 28K/33/2008 S41
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
M-CONDOR, s. r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 799 021
Iné zverejnenie
Zmena súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty.
Dňa 2. 12. 2008 bol v OV č. 232B/2008 pod č. K007292 zverejnený súpis všeobecnej podstaty úpadcu. Správca vykonal túto
zmenu súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty:
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu. Na bežnom účte č.
6620410008/1111 vedeného v UniCredit Bank Slovakia, a.s. zostatková suma má byť správne 8. 821,27 Sk.
JUDr. Otília Prachařová, správca
q

K008934
Spisová značka súdneho spisu: 2K 38/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 38/2008 S1266
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
A.T.R.S., s.r.o. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 605 923
Iné zverejnenie
Oznámenie o vyhlásení ponukového konania. JUDr. Peter Ton-

hauser, správca úpadcu A.T.R.S., s..r.o. „v konkurze“, Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje v súlade so
záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom dňa 1. 4.
2009 verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu nachádzajúceho sa vo všeobecnej podstate a to: Pohľadávky úpadcu. Ponuky záujemcov budú doručované na adresu sídla správcu v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku,
pričom musia obsahovať špecifikáciu majetku, na ktorý sa ponuka predkladá, a návrh kúpnej ceny, splatnej najneskôr pri podpise
kúpnej zmluvy. Ponuka musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu, a kópiu výpisu zo živnostenského, resp. obchodného registra, prípadne kópiu občianskeho preukazu. Kúpna zmluva
bude uzavretá so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Správca bude mať právo odmietnuť všetky predložené ponuky a opakovať speňažovanie do úplného speňaženia konkurznej podstaty. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v
sídle správcu: Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica,
telefonicky na t.č.: 048 414 55 41 alebo 0903 508400. Verejné
ponukové konanie nie je verejnou obchodnou súťažou.
JUDr. Peter Tonhauser, správca
q

K008935
Spisová značka súdneho spisu: 2K 47/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 47/2008 S678
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MOBIK Slovakia, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 330 949
Iné zverejnenie
ZÁPISNICA z konania schôdze veriteľov úpadcu MOBIK Slovakia, s.r.o.
Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 330 949, č.k.
2K 47/2008 konanej dňa 23. 11. 2009 o 11,00 hod.
v kancelárii správcu JUDr. Dagmar Vavrekovej na Kapitulskej 4 v
Banskej Bystrici
Program schôdze :
1. Otvorenie schôdze.
2. Voľba veriteľského výboru.
3. Rôzne a záver.
Predseda schôdze a zapisovateľ: JUDr. Dagmar Vavreková
– správca
Schôdze sa zúčastnili:
JUDr. Dagmar Vavreková – správkyňa konkurznej podstaty
úpadcu MOBIK Slovakia, s.r.o., Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 36 330 949 ustanovenou uznesením OS v Banskej Bystrici č.k. 2K 47/2008-38 zo dňa 25. 02. 2008, zverejnenom v obchodnom vestníku č. OV 42B/2009 zo dňa 03. 03. 2009
Prítomní veritelia:
1. Slovenská republika – DR SR Banská Bystrica – Daňový úrad
Žiar nad Hronom, IČO: 00 634 816 – poverenec Ing. Dušan Adamec, č. OP: SP 776457 na základe poverenia zo dňa 11. 01.
2007 – veriteľ č. 10 s počtom hlasov 1874 = 2,914%.
2. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 – poverenec
Ing. Lívia Vágnerová, č. OP: SP 690927 na základe poverenia zo
dňa 16. 11. 2009 – veriteľ č. 16 s počtom hlasov 9736 = 15,138%.
3. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 – poverenec
JUDr. Peter Danáč, č. OP: SP 844203 na základe poverenia zo
dňa 25. 02. 2004 – veriteľ č. 14 s počtom hlasov 33484 =
52,064%
Zisťuje sa, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
termínom konania schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a
miesto konania schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 221B/2009 zo dňa 16. 11. 2009.
Predseda schôdze konštatuje, že sú prítomní 3 veritelia – veriteľ
č. 10, veriteľ č. 14 a veriteľ č. 16 a v zmysle zákona je schôdza
veriteľov uznášaniaschopná.
Ďalším bodom programu je voľba veriteľského výboru.
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Predseda schôdze dal návrh na schválenie za 1. člena veriteľského výboru Slovenská republika – DR SR Banská Bystrica
– Daňový úrad Žiar nad Hronom, IČO: 00 634 816 – veriteľ č. 10.
Po hlasovaní veriteľov sa konštatuje, že za člena veriteľského
výboru bol zvolený veriteľ č. 10 všetkými hlasmi prítomných nezabezpečených veriteľov = 100% hlasov, nikto nehlasoval proti a
nikto sa nezdržal hlasovania. Veriteľ č. 10 súhlasí s tým, aby bol
členom veriteľského výboru.
Predseda schôdze dal návrh na schválenie za 2. člena veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
– veriteľ č. 14. Po hlasovaní veriteľov sa konštatuje, že za člena
veriteľského výboru bol zvolený veriteľ č. 14 všetkými hlasmi prítomných nezabezpečených veriteľov = 100% hlasov, nikto nehlasoval proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Veriteľ č. 14 súhlasí s
tým, aby bol členom veriteľského výboru.
Predseda schôdze dal návrh na schválenie za 3. člena veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
– veriteľ č. 16. Po hlasovaní veriteľov sa konštatuje, že za člena
veriteľského výboru bol zvolený veriteľ č. 16 všetkými hlasmi prítomných nezabezpečených veriteľov = 100% hlasov, nikto nehlasoval proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Veriteľ č. 16 súhlasí s
tým, aby bol členom veriteľského výboru.
Schôdza veriteľov prijala nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1 – schôdza veriteľov zvolila veriteľský výbor, ktorý
sa skladá z 3 členov, pričom za člena veriteľského výboru boli
zvolení:
1. Slovenská republika – DR SR Banská Bystrica – Daňový úrad
Žiar nad Hronom,IČO: 00 634 816 – veriteľ č. 10
1. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 – veriteľ č. 14
2. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005 – veriteľ č. 16.
Nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatému
uzneseniu.
Záverom o 11,40 hod. správca konkurznej podstaty ukončil schôdzu veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom za účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Schôdza ukončená o 11,40 hod.
Zápisnicu vyhotovila: JUDr. Dagmar Vavreková
V Banskej Bystrici dňa 23. 11. 2009
JUDr. Dagmar Vavreková, správca
q

K008936
Spisová značka súdneho spisu: 3K/37/2003
Spisová značka správcovského spisu: S737/37/2003
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roľnícke družstvo Podolínec
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 204 439
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty JUDr. Jana Závodská úpadcu: Roľnícke družstvo Podolínec, 065 03 Podolínec, IČO: 00 204 439,
ponúka na predaj:
– v 4. kole verejného ponukového konania predajom mimo dražby súbor hnuteľných vecí patriacich úpadcovi (chladiaci box
10m3 2x, chlad. box- prísl., chladiaca vitrína 2x, stolová rohová vitrína Gont, chladiaca vitrína, mraznička 240, chladiacaskriňa C 2x, komín, vyvíjač dymu VD, nerezový stôl 4x, piestová narážačka, udiarenský vozík, vaňa 2x, manipulačný vozík V
2000, kotol elektrický, miešačka Uni, narážiacia súprava, škoda Forman – nepojazdná)
– v 4. kole verejného ponukového konania súbor pohľadávok
úpadcu v nominálnej hodnote 415 545,85 € (12 518 734,36
Sk)
– v 7.kole verejného ponukového konania predajom mimo dražby majetok patriaci do konkurznej podstaty úpadcu – nehnuteľné veci samostatne,
Majetok úpadcu bude predaný záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, ktorú odsúhlasí najväčší veriteľ.

Nehnuteľnosti hospodárskeho dvora Podolínec – katastrálne
územie Podolínec a to nehnuteľnosti stojace na parcelách KN č.:
382/14, 382/11, 382/10, 382/37, 382/16, 382/12, 382/35, 398/1,
382/41, 204/2.
Nehnuteľnosti hospodárskeho dvora Lomnička – katastrálne
územie Lomnička (nehnuteľnosti stojace na parcelách KN č.:
197/1 – ovčín 2, 198 – mostová váha, 184 – ovčín 3, 181- odchovňa mladého dobytka, ďalej oplotenie, vodojem, rozvod vody,
komunikácie).
Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom
majetku a jeho ocenení poskytne správca konkurznej podstaty
JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, 040 01 Košice,
tel.č. 055/6233640. Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh
kúpnej ceny, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného registra
alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dni a doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu – 50% v prospech účtu zriadeného vo VÚB, a.s., č. účtu: 2073808253/0200. Označenie účtu, na
ktorý je potrebné zloženú zálohu vrátiť v prípade neúspechu.
Obhliadku predávaného majetku bude možno vykonať kedykoľvek po dohode so správcom konkurznej podstaty.
Ponuka musí byť v zalepenej obálke s označením „ Ponukové
konanie – 3K 37/03 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“, doručená na
Krajský súd Košice, Štúrova 29, 041 51 Košice, najneskôr do 17.
12. 2009.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutočni dňa 18. 12. 2009 o
9. 00 hod. na Krajskom súde v Košiciach. O vyhodnotení ponúk
bude informovať správca konkurznej podstaty, do 14 dní od doručenia vyjadrenia najväčšieho veriteľa. Neúspešným účastníkom
ponukového konania správca konkurznej podstaty vráti zložené
zálohy na kúpne ceny do 21 dni od vyhodnotenia ponukového
konania.
JUDr. Jana Závodská, správca
q

K008937
Spisová značka súdneho spisu: 29K 43/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K 43/2009 S258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Novácke chemické závody, a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 616 755
Iné zverejnenie
Potvrdenie správcu v zmysle ust. § 29 ods. 8 ZKR o doručení prihlášky pre zahraničného veriteľa, ktorý požiadal o potvrdenie doručenia prihlášky bez riadne ustanoveného zástupcu na
doručovanie písomností: Veriteľ:
KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY “ZABRZE” S.A., IČO:
000 025 744, Pawliczka 1, 41-800 Zabrze, Polska
Prihláška doručená v dvoch rovnopisoch dňa: 16. 11. 2009 Počet
prihlášok: 1, konkrétne: Prihláška č. 1: 543. 290,79€ Počet príloh: 7. Správca potvrdzuje, že predmetnú prihlášku možno v
zmysle čl. 41 v spojení s čl. 42 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní považovať za
úplnú. Potvrdenie správcu o splnení formálnych náležitostí prihlášok pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať
za zistené.
JUDr. Ján Súkeník, správca
q

K008938
Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Energo – Robotics, výrobné družstvo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 383 945
Iné zverejnenie
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Oznámenie o konaní verejného ponukového konania:
Správca úpadcu Energo – Robotics, výrobné družstvo „v konkurze“, so sídlom: Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO:
36 383 945 v súlade so záväznými pokynmi príslušných orgánov
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj časti
podniku úpadcu. Predmetom predaja je časť podniku úpadcu,
teda súbor nehnuteľných a hnuteľných vecí a iných majetkových
hodnôt bez pohľadávok zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra
banka, akciová spoločnosť, tak ako boli uverejnené v Obchodnom vestníku č. 101B/2009 a 174B/2009.
Podmienky verejného ponukového konania:
1) Lehota na podanie záväznej ponuky je desať kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu
správcu zábezpeku aspoň vo výške 50% z ceny ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú.
2924827146/1100. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so
správcom v čase od 09:00 – 12. 00 a od 13. 00 – 16. 00 hod. na
adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania podniku, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.:
041/542 22 45, fax: 041/542 22 45, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horný Val 27/13, 010 01
Žilina v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou
správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok
a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania podniku
budú vylúčené z verejného ponukového konania. Veriteľský
výbor a zabezpečený veriteľ si vyhradzujú právo odmietnuť
všetky ponuky v prípade, že tieto budú zjavne neadekvátne.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K008939
Spisová značka súdneho spisu: 29K/22/2007
Spisová značka správcovského spisu: 29K/22/2007 S485
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Miroslav Hajas ADK
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 14 193 116
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: zrážky z príjmu z pracovného pomeru úpadcu vykonávané počas konkurzu zamestnávateľom – PROFI MODUL s.r.o.,
Bratislava v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. spolu v
celkovej výške 2. 165,99 €; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 2. 165,99 € JUDr. Alojz Žitník, správca
Iná majetková hodnota
Popis: zrážky zo sociálnych dávok úpadcu vykonávané počas
konkurzu Sociálnou poisťovňou, ústredie Bratislava v zmysle ust.
§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. spolu v celkovej výške
123,42 €; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
123,42 €
JUDr. Alojz Žitník, správca
q

K008940
Spisová značka súdneho spisu: 2K/36/2007
Spisová značka správcovského spisu: S815
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Milan Chlebovič
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 13. 06. 1952
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Zrážky z dôchodku zrážané Sociálnou poisťovňou vo výške 156,32 Eur mesačne.; register: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 156,32 Eur
JUDr. Marta Maruniaková, správca
q

K008941
Spisová značka súdneho spisu: 28K/1/2008
Spisová značka správcovského spisu: 28K/1/2008 S 485
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Róbert Foltán VALMONT
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 33 560 340
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: zrážky z prímu z pracovného pomeru vykonávané počas
konkurzu zamestnávateľom – MAKS-D/CHEM spol. s r.o., Veľké
Uherce v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. spolu v
celkovej výške 7. 488,28 €; register: neuvedené; súpisová
hodnota majetku: 7. 488,28 €
JUDr. Alojz Žitník, správca
q

K008942
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2009 S715
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VUSA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 651 828
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3. 485,36 EUR s prísl.; mena: EUR; dlžník: Jančok Jozef – SAVARNA, Šarišská ul. č. 29, Spišská Nová Ves,
IČO: 10766839; právny dôvod vzniku: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 3. 485,36 EUR s prísl.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Vylúčenie zo súpisu na
základe predchádzajúceho súhlasu veriteľského výboru zo dňa
24. 11. 2009
JUDr. František Kočka, správca
q

K008943
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2009 S715
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VUSA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 651 828
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1. 772,96 EUR s prísl.; mena: EUR; dlžník:
EKOGLOBAL, s.r.o., so sídlom: Košťany nad Turcom 325,
038 41, IČO: 36 387 266; právny dôvod vzniku: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 1. 772,96 EUR s prísl.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Vylúčenie na základe
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predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu zo dňa 24. 11.
2009
JUDr. František Kočka, správca
q

K008944
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2009 S715
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VUSA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 651 828
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 102. 960,26 EUR; mena: EUR; dlžník: COLOR,
s.r.o., so sídlom: Kavečianska cesta 8, Košice, IČO: 31 650 546;
právny dôvod vzniku: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
102. 960,26 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Vylúčenie na základe
predchádzajúceho súhlasu veriteľského výboru zo dňa 24. 11.
2009
JUDr. František Kočka, správca
q

K008945
Spisová značka súdneho spisu: 1K 38/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K 38/2008 S 1201
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Štefan Kováč
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 2. 8. 1959
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: ŠKODA PICK – UP 135L, osobné vozidlo, EČ: ZV987AT; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: neuvedené
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Okresný súd Banská
Bystrica Uznesením zo dňa 09. 11. 2009, sp. zn. 1K 38/2008-94,

udelil súhlas na vylúčenie hnuteľného majetku ŠKODA PICK
– UP 135L, EČ: ZV987AT z dôvodu, že predmetný hnuteľný majetok nie je možné speňažiť, nakoľko jeho osud je neistý.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: AVIA 21 FURGON, EČ: ZV942BB;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
neuvedené
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Okresný súd Banská
Bystrica Uznesením zo dňa 09. 11. 2009, sp. zn. 1K 38/2008-94,
udelil súhlas na vylúčenie hnuteľného majetku AVIA 21 FURGON, EČ: ZV942BB z dôvodu, že predmetný hnuteľný majetok
nie je možné speňažiť, nakoľko jeho osud je neistý.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: SPORT JACHT PR 402 M PR 402 M
PR, príves nákladný, EČ: ZV990YB
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
neuvedené
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Okresný súd Banská
Bystrica Uznesením zo dňa 09. 11. 2009, sp. zn. 1K 38/2008-94,
udelil súhlas na vylúčenie hnuteľného majetku SPORT JACHT
PR 402 M PR 402 M PR, EČ: ZV 990 YB z dôvodu, že predmetný
hnuteľný majetok nie je možné speňažiť, nakoľko jeho osud je
neistý.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: AVIA 31 N,modrá, EČ: ZV767AK;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
neuvedené
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Okresný súd Banská
Bystrica Uznesením zo dňa 09. 11. 2009, sp. zn. 1K 38/2008-94,
udelil súhlas na vylúčenie hnuteľného majetku AVIA 31 N, EČ:
ZV767AK z dôvodu, že predmetný hnuteľný majetok nie je možné speňažiť, nakoľko jeho osud je neistý.
JUDr. Miloš Levrinc, správca
q
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Konkurzy a vyrovnania
Krajský súd v Banskej Bystrici
K008946
č. k. 24K 80/93-Že-286
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SASS a.s., „v konkurze“, Nový Svet,
Banská Bystrica, IČO: 31 562 205, takto
rozhodol:

seniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu. 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.

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: SASS a.s.,
„v konkurze“, Nový Svet, Banská Bystrica, IČO: 31 562 205.
Zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivicu Firstovú, advokátku, Radlinského 34, Dolný Kubín.

V Banskej Bystrici dňa 24. novembra 2009
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzne-

q

Krajský súd v Košiciach
K008947

Sp. zn.: 1K 157/2000

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: MEZ TRADE s.r.o., Továrenská 2,
Michalovce, IČO: 36 187 186, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 2. decembra 2009.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie

vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti
nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV v znení zmien
a doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú
právo nazerať do súdneho spisu a robiť si
z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu
byť dotknuté (§ 44 ods. 1 O. s. p.).
V Košiciach dňa 23. 11. 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
samosudkyňa
q

