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Súdy
K009175
sp. zn.: 4K/31/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: LubSk a.s.,
Devínska cesta č. 120, 841 04 Bratislava, IČO: 35 793 287, zast.
Ing. Ladislavom Lopatkom, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: LubSk a.s., Devínska cesta č. 120, 841 04
Bratislava, IČO: 35 793 287, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jarmile Zahradníkovej, so sídlom kancelárie: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, odmenu
a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 721,39 Eur,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
130, pol. reg. 125/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu,
po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty JUDr.
Jarmile Zahradníkovej, so sídlom kancelárie: Pluhová 2, 831 03
Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 938,31
Eur, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 125/09
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 3. 12. 2009
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K009176
sp. zn.: 2K/47/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
TAK-AGRO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: 960 01 Zvolen, Strážska
cesta 3872, IČO: 36 627 445, zastúpeného JUDr. Ivanom
Schwarzom, likvidátorom spoločnosti, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 9353/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti rozhodol
takto:
Súd ustanovuje JUDr. Andreu Balážikovú, Partizánska cesta 3,
974 01 Banská Bystrica, do funkcie predbežného správcu dlžníka: TAK-AGRO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: 960 01 Zvolen,
Strážska cesta 3872, IČO: 36 627 445.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 11. 01. 2010.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009177
sp. zn.: 2K/46/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Jozefa Čemana, nar. 17. 06. 1955, bytom: L. Svobodu 13,
984 01 Lučenec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,50 eura, evidovaného pod
položkou denníka D130 65 2009, pod účt. dokladom 15. XI.
2009, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie a to v lehote 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona
č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009178
sp. zn.: 26R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: SLOVOSIVEX a.s., so sídlom: Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO:
31 646 999, vo veci reštrukturalizačného konania rozhodol
takto:
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: SLOVOSIVEX
a.s., so sídlom: Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO: 31 646 999.
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SLOVOSIVEX a.s., so
sídlom: Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO: 31 646 999.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SLOVOSIVEX a.s., so
sídlom: Štúrova 33, 040 01 Košice, IČO: 31 646 999.
Ustanovuje: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., so sídlom kancelárie Národná trieda 4,
040 01 Košice, za správcu podstaty.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote
15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu
o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok,
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v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu 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.:
26R/1/2009, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu,
aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné
konanie.
Začatie konkurzného konania 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. 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 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na
súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6
ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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 (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
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vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
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 (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci
a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR (§ 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, 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).
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 platnom znení) 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 (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
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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 (§ 29 ods. 8 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 § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR 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 (§ 29
ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 30 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 1. 12. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K009179
sp. zn.: 9R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ONTE
– Slovakia, s.r.o., Orechová 115, 072 51 Orechová, IČO:
36 592 471, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: ONTE – Slovakia, s.r.o., Orechová 115, 072 51 Orechová, IČO: 36 592 471.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník
reštrukturalizačného koanania do 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to
písomne v troch vyhotoveniach.
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.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie
iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej
písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 3. 12. 2009
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K009180
sp. zn.: 9K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce, Priemyselná 12, 071 01 Michalovce, IČO: 36 198 731, začatého na návrh
navrhovateľa: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa
nad Bodvou č. 654, 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 31 711 391,
o uložení záväzného pokynu rozhodol
takto:
Ukladá správcovi úpadcu: JUDr. Iveta Lipčeiová, advokátka, so
sídlom kancelárie: Hlavná č. 20, 040 01 Košice, povinnosť v lehote 7 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zabezpečiť hnuteľný a nehnuteľný majetok úpadcu
a preveriť možnosť odporovania právnym úkonom úpadcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3. 12. 2009
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K009181
sp. zn.: 31K/43/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Michalovce, so sídlom: A. Markuša 1, 071 01 Michalovce,
proti dlžníkovi: Chemkostav doprava a mechanizácia, s.r.o.
Humenné, so sídlom: Priemyselná 8, 071 01 Michalovce, IČO:
31 716 717, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Kristína Rigová, so sídlom kancelárie: Štúrova č. 44, 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Košice I dňa 3. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K009182
sp. zn.: 31K/47/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Ing.
Kamil Henčel, nar. 2. 11. 1958, bytom: Gorazdova 37/5, 052 01
Spišská Nová Ves, proti dlžníkovi: J.X.C. – INVEST, s.r.o., so
sídlom: v Košiciach 040 01, Hlavná 18, IČO: 36 595 837, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 19, 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Košice I dňa 3. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q
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K009183
sp. zn.: 32K/33/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: T&S SK
s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: Biovetská 32, 949 05 Nitra, IČO:
36 283 991, zastúpený JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so
sídlom: Bratislava, Karadžičova 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka T&S SK s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom: Biovetská
32, 949 05 Nitra, IČO: 36 283 991, rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: T&S SK s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: Biovetská 32, 949 05 Nitra, IČO: 36 283 991,
pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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.).
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 1. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009184
sp. zn.: 32K/9/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRISAG PRODUKTS, s.r.o., „konkurze“, so sídlom: Mojmírovská cesta 13, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO:
36 047 791, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, adresa
kancelárie správcu: Nitra, Štúrova 21, o vrátení nespotrebovanej
časti preddavku rozhodol
takto:
Vracia úpadcovi k rukám správcu podstaty JUDr. Fadi Fardous,
adresa kancelárie správcu Nitra, Štúrova 21, nespotrebovanú
časť preddavku v sume 935,52 eura.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť nespotrebovanú
časť preddavku v sume 935,52 eura, evidovanú pod položkou
peňažného denníka D130-13/09, správcovi podstaty JUDr. Fadi
Fardous, adresa kancelárie správcu Nitra, Štúrova 21, do 3 dní
po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 26. 11. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009185
sp. zn.: 32K/8/2008
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVMIX, s.r.o., „v konkurze“, Agátová 759/17,
943 42 Gbelce, IČO: 36 396 303, ktorého správcom je Mgr.
Marián Viskup, so sídlom kancelárie: 934 01 Levice, Sládkovičova 5, o návrhu účastníka konania Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, na povolenie vstupu účastníka do konania rozhodol

takto:
Návrh veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave, Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na
vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo
týka.
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 2. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009186
sp. zn.: 31K/16/2009
UZNESENIE
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,
o návrhu na priznanie paušálne odmeny správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi Ing. Anete Rimaszombati, adresa kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, paušálnu odmenu
v sume 4. 647,15 eur.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet
správcu Ing. Aneta Rimaszombati, adresa kancelárie Rákocziho 12,
940 01 Nové Zámky, časť paušálnej odmeny v sume 456,81 eur,
z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, evidovaného pod položkou denníka D 130-26/09, do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 2. 12. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K009187
sp. zn.: 2K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Technoinvest- Holding, a.s., so sídlom: Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 35 732 016, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Wav mont, s.r.o., so sídlom: Partizánska 93,
058 01 Poprad, IČO: 36 491 004, rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie:
Hlavná 29, 080 01 Prešov, do funkcie predbežného správcu
dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
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dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr dňa 05. 01. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

tup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 3. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Okresný súd Prešov dňa 2. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009188
sp. zn.: 2K/55/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozefa Vavreka – GRAFOTLAČ BARDEJOV
v konkurze, s miestom podnikania Duklianska 9, 085 01 Bardejov, IČO: 10 664 050, právne zastúpeného advokátom JUDr.
Jánom Jurčom, so sídlom kancelárie: Partizánska 5, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 24. 11. 2009 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod všetkých pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul.
č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad
Bardejov na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 3. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009189
sp. zn.: 2K/64/2007
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Ing. Andreja Chudíka, nar. 16. 08. 1944, bytom:
Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Prvý
správcovský dom, k.s., so sídlom: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu zo dňa 26. 11.
2009 rozhodol
takto:
Konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Andreja Chudíka, nar.
16. 08. 1944, bytom: Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
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 pos-

q

K009190
sp. zn.: 2K/47/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov rozhodol v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
– Daňový úrad Svit, so sídlom: Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PlusCom,
s.r.o., so sídlom: Jilemnického 30, 059 21 Svit, IČO: 36 485 667,
o paušálnej odmene predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Mgr. Radovanovi Muzikovi, so sídlom kancelárie: Mierová 4, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu vo výške
663,87 € a náhradu výdavkov vo výške 128,59 €, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého
dňa 05. 03. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko
84/09,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške
867,24 € zloženého navrhovateľom dňa 05. 03. 2009 na účet
tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 84/09.
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 3. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009191
sp. zn.: 28K/54/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na
majetok úpadcu: Reštaurácie Prievidza, š.p., so sídlom: v Bojniciach v konkurze, Marxova 42, Bojnice, IČO: 00 184 471, o návrhu
správcu na odvolanie z funkcie rozhodol
takto:
Správca Ing. Ľuboš Janček so sídlom kancelárie: Pribinove sady 17,
Nová Dubnica, sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 3. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009192
sp. zn.: 31K/30/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13,
975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Veľký
Meder, Nám. Mládeže č. 28, 932 01 Veľký Meder, o návrhu na
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vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DESPO, s.r.o., IČO:
36 277 045, Bratislavská 614, 932 01 Veľký Meder, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl.
č. 17751/T, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: DESPO, s.r.o., IČO:
36 277 045, Bratislavská 614, 932 01 Veľký Meder.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Trnava dňa 2. 12. 2009
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
q

K009193
sp. zn.: 25K/8/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: BT TRADING, s.r.o., IČO: 36 272 272, Staničná 16, 908 51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 17180/T, správcom ktorého je
JUDr. Štefan Dostál, Nám. oslobodenia 13, Senica, o návrhu
správcu zo dňa 20. 8. 2009 rozhodol
takto:
Súd vyzýva Ing. Miroslava Tančina, Bratislavská 55, 908 48 Kopčany,

konateľa úpadcu: BT TRADING, s.r.o., IČO: 36 272 272, Staničná 16, 908 51 Holíč, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie:
Nám. oslobodenia 13, 905 01 Senica, poskytol ním požadovanú
súčinnosť a to predložil zoznam majetku a zmluvný prehľad (t.j.
kompletnú dokumentáciu pohľadávok a zmluvnú agendu, ktorá
sa vzťahuje k vyplateným “bonusom” Vám spriazneným obchodným spoločnostiam), v opačnom prípade súd nariadi jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží
pokutu do 165. 969,59 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne
správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej
môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165. 969,59
eura.
Okresný súd Trnava dňa 18. 11. 2009
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
q

K009194
sp. zn.: 3K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: KP print,
s.r.o., so sídlom: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 423 475,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: KP print, s.r.o., so sídlom: Kuzmányho 8,
010 01 Žilina, IČO: 36 423 475, predbežného správcu: JUDr.
Martin Burian, so sídlom kancelárie: Štúrova 1, 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 3. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Správcovia
K009195
Spisová značka súdneho spisu: 32K/27/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2009-S1154
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOMI TOUR s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 246 751
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca úpadcu: TOMI TOUR s.r.o., so sídlom: Štefánikova 15,
949 01 Nitra, IČO: 36 246 751, v zmysle § 34 a nasl. ZKR zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14.januára
2010 o 9. 00 hodine v kancelárii správcu v Nitre na Mariánskej
ul.č. 6 (vchod vedľa Správy katastra Nitra), s nasledujúcim
programom:
1. otvorenie schôdze

2. voľba veriteľského výboru
3. správa o činnosti a stave konkurzu a stave majetku úpadcu
4. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Nitre dňa 3. 12. 2009
Ing. Ladislav Bódi, správca

q
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K009196
Spisová značka súdneho spisu: 1K 41/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K 41/2009 S 669
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SeVeN M Vertriebs, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 621 722
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca konkurznej podstaty dlžníka SeVeN M Vertriebs spol.
s r.o., Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 621 722, zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov na deň 29.
01. 2010 od 9. 00 hod v kancelárii správcu: Rimavská Sobota,
Hviezdoslavova č. 3, s programom: 1. otvorenie, 2. správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze, 3. správa ostave majetku dlžníka, 4. voľba veriteľského výboru, 5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR, 6. záver.
JUDr. Pavel Balog, správca
q

K009197
Spisová značka súdneho spisu: 25R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2009 S470
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MASTRA s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 420 125
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka MASTRA s.r.o. „v reštrukturalizácii,“ sídlom
925 01 Matúškovo 901, IČO: 31 420 125, konaného dňa 26. 11.
2009 o 11,30 hod. na Hornopotočnej 4, Trnava.
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. FERONA SLOVAKIA, a.s., IČO: 36 401 137, v zast.: JUDr.
Hedviga Pakanová – predseda veriteľského výboru,
2. CB PROFIL Slovensko, s.r.o., IČO: 36 810 746, v zast.: Tomáš
Kordula, konateľ,
3. UNICHTERM SK, s.r.o., IČO: 35 928 271, v zast.: Ing. Štefan
Šubík.
Dlžník: MASTRA s.r.o., v zast.: Ing. Ladislav Hubinák, konateľ
a Ing. Juraj Sysel, konateľ.
Program zasadnutia veriteľského výboru: voľba predsedu veriteľského výboru.
Predsedajúci veriteľského výboru zistil pri otvorení zasadnutia,
že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa prezentovali všetci traja zvolení členovia veriteľského výboru.
Na návrh správcu veriteľský výbor všetkými prítomnými hlasmi
schválil uznesenie, že za predsedu veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka MASTRA s.r.o. je zvolený veriteľ FERONA SLOVAKIA, a.s., Bytčická 12, Žilina, IČO:
36 401 137.
Členovia veriteľského výboru sa dohodli, že ďalšie zasadnutie
veriteľského výboru sa bude konať dňa 2. 12. 2009 o 9,00 hod.
v kancelárii správcu na Hornopotočnej č. 4, Trnava.
V Trnave dňa 26. 11. 2009
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca
q

K009198
Spisová značka súdneho spisu: 25R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2009 S470
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MASTRA s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 420 125
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka MASTRA s.r.o. „v reštrukturalizácii,“ sídlom

925 01 Matúškovo 901, IČO: 31 420 125, konaného dňa 2. 12.
2009 o 9,00 hod. na Hornopotočnej 4, Trnava.
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. FERONA SLOVAKIA, a.s., IČO: 36 401 137, v zast.: Ing. Jan
Mikula – predseda veriteľského výboru,
2. CB PROFIL Slovensko, s.r.o., IČO: 36 810 746, v zast.: Tomáš
Kordula, konateľ,
3. UNICHTERM SK, s.r.o., IČO: 35 928 271, v zast.: Ing. Štefan
Šubík.
Dlžník: MASTRA s.r.o., v zast.: Ing. Ladislav Hubinák, konateľ
a Ing. Juraj Sysel, konateľ.
Program zasadnutia veriteľského výboru: hodnotenie hospodárenia dlžníka.
Predseda veriteľského výboru zistil pri otvorení zasadnutia, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa prezentovali
všetci traja zvolení členovia veriteľského výboru. Dlžník odovzdal
predsedovi veriteľského výboru účtovnú závierku k 31. 10. 2009
a zoznam majetku dlžníka.
Na návrh správcu veriteľský výbor všetkými prítomnými hlasmi
schválil uznesenie, že:
a) Dlžník do 18. 12. 2009 má preukázať veriteľskému výboru, že
uzavrel novú zmluvu/zmluvy (nie zmluvu o budúcej zmluve), na
základe ktorých do konca roka 2010 má vykonať dodávky v cene
minimálne 1 500 000,- EUR, pričom na základe tejto zmluvy/zmlúv má Dlžník do 31. 12. 2009 obdržať finančné plnenie
najmenej vo výške 300 000,- EUR.
b) Na základe preukázania zákazkovej náplne a likvidity podľa
bodu a) veriteľský výbor rozhodne, či odporučí správcovi podať
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka alebo predĺži
dlžníkovi lehotu na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru.
c) Dlžník predloží do 7. 12. 2009 predsedovi veriteľského výboru
účtovné závierky dlžníka za rok 2007 a 2008 a analýzu aktuálnych mesačných nákladov dlžníka.
Členovia veriteľského výboru sa dohodli, že ďalšie zasadnutie
veriteľského výboru sa bude konať dňa 18. 12. 2009 o 10,00 hod.
v kancelárii správcu na Hornopotočnej č. 4, Trnava.
V Trnave dňa 2. 12. 2009.
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca
q

K009199
Spisová značka súdneho spisu: 2K/18/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2009 S1112
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PLAZMA MEDIA SK, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 950 218
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum konania: 30. 11. 2009 o 10. 30 hod.
Miesto konania: v Bratislave, Ivánska cesta 12 (v priestoroch
spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s.)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913, zast. Mgr. Jana Solarz, na základe plnej
moci z 7. 10. 2009
Letisko M.R. Štefánika – AIRPORT BRATISLAVA, a.s., Letisko
M.R. Štefánika, 823 11, IČO: 35884916, zast. JUDr. Danka Krivošíková, na základe poverenia z 1. 10. 2009
Ing. Ivan Čársky, Eisnerova 11, 841 07 Bratislava, IČO:
33630658
JUDr. Richard Majer, správca
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o stave konkurzného konania a činnosti SKP
3. udelenie záväzného pokynu ohľadom spoločného speňaženia
majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu patriaceho do vše-
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obecnej podstaty a oddelenej podstaty v súlade s § 83 a § 84
ZKR,
4. Rôzne
Ad1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvorila predsedkyňa veriteľského výboru o 10. 30 hod., ktorá na základe prítomnosti veriteľov,
resp. ich splnomocnených zástupcov skonštatovala, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci jeho
členovia. Prítomnosť osôb bola preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom zasadnutia veriteľského výboru, výsledky
ktorej osvedčuje prezenčná listina, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Predsedkyňa veriteľského výboru oboznámila prítomných členov
s programom zasadnutia veriteľského výboru.
Ad 2.)
Správca podal veriteľskému výboru stručnú správu o priebehu
a stave konkurzu.
Správca uviedol, že majetok úpadcu, zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty, všeobecná podstata sa
skladá z 13 súpisových zložiek, z toho 6 zložiek predstavuje pohľadávky, 2 zložky predstavujú pohľadávky z účtu alebo inej formy vkladu, 1 zložka predstavuje inú majetkovú hodnotu, 4 zložka
predstavujú hnuteľné veci, oddelená podstata sa skladá z 1 súpisovej zložky- 1 zložku predstavujú hnuteľné veci.
Predmetom speňažovania budú 1.Hnuteľné veci a 2. pohľadávky,
ktoré sa v priebehu konkurzu nepodarí zinkasovať od dlžníkov.
Hnuteľný majetok- plazmy úpadcu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty je umiestnený u nasledovných
spoločností:
1. SLOVNAFT, a.s. – počet plaziem 51;
2. Ahold Retail Slovakia, k.s. – počet plaziem 194;
3. LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA - AIRPORT BRATISLAVA, a.s. počet plaziem 24;
4. Letisko Košice- Airport Košice, a.s. – počet plaziem 14;
5. OC Slovakia s.r.o.- počet plaziem 14(MAX Trenčín), počet plaziem 17(MAX Poprad);
6. Palm Corp s.r.o. – počet plaziem 13;
7. OD Saratov – počet plaziem 2.
Správca informoval členov veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa, že hnuteľné veci – plazmy patriace do majetku úpadcu sú inštalované v obchodných priestorov v prevádzkach u vyššie uvedených spoločností a vzhľadom na ich technickú životnosť je vhodné uvedené hnuteľné veci speňažovať v stave,
v akom „stoja a ležia“ bez vyvolaných ďalších nákladov
súvisiacich s eventuálnou odinštaláciou plaziem z prevádzok.
V zmysle záverov zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 16. 10.
2009 správca písomne oslovil bývalých prenajímateľov so žiadosťou, či majú záujem o odkúpenie plaziem, ktoré sú umiestnené v ich priestoroch, eventuálne či majú záujem o pokračovaní
v prenajatí priestorov, v ktorých sú plazmy umiestnené, s eventuálnym nadobúdateľom, ktorý odplatne odkúpi ponúknuté plazmy
z konkurzného konania.
V priebehu tohto obdobia správca uskutočnil rokovanie so zástupcom spoločnosti Sugar Free communications, s.r.o., ktorá
prejavila písomne záujem o odkúpenie celej existujúcej infraštruktúry digitálnej reklamnej siete úpadcu. Zároveň o plazmy,
ktoré sú predmetom súpisu majetku, prejavil písomne záujem aj
zástupca spol. MEDIAL NET, s.r.o., p. Ing. Peter Sidó.
Zástupca konkurzného veriteľa spol. SLOVNAFT, a.s. mi zaslal
zoznam 5 spoločností, ktoré prejavili záujem o rokovaní o odkúpenie plaziem z konkurzu- jedná sa o spol.:
- Sugar Free communications, s.r.o.,
- Dimar Slovakia, s.r.o.
- L2 media Videoboard, s.r.o.,
- Adware net, s.r.o.,
- Boomerang media, s.r.o..
O odkúpenie plaziem prejavil písomne listom adresovaným
správcovi záujem aj Ing. Miroslav Janek, v mene spoločnosti
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COX media, s.r.o., ktorú v súčasnosti zakladá a bude jej konateľom.
Ad 3.)
I.
Správca konkurznej podstaty vzhľadom na osobitný charakter
majetku (hnuteľných vecí- plaziem) a jeho použitie, v záujme dosiahnuť najvyšší výťažok pre veriteľov a zabezpečiť rýchle a hospodárne speňažovanie majetku navrhuje speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu patriaceho do všeobecnej podstaty
a oddelenej podstaty spoločne, pričom majetok sa bude
speňažovať jednotlivo nasledovnou formou:
iným vhodným spôsobom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR,
ktorý v porovnaní s ostatnými zákonnými spôsobmi speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu je v tomto prípade
najhospodárnejší a najrýchlejší.
Pod iným vhodným spôsobom je priamy predaj vybraným a osloveným záujemcom, pričom ponúknutá cena bude podliehať
schváleniu veriteľskému výboru a zabezpečenému veriteľovi.
Speňažovanie správca uskutoční podľa nasledovných podmienok:
1. Správca písomne osloví vybraných záujemcov, ktorí prejavili
predbežný záujem o odkúpenie majetku úpadcu a záujemcov,
u ktorých potenciálne predpokladá záujme o odkúpenie majetku
úpadcu a vyzve ich na podanie záväznej ponuky na odkúpenie
majetku a stanoví im lehotu na zaslanie tejto písomnej ponuky.
V písomnej výzve správca uvedie:
- označenie predmetu predaja
- návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
- spôsob a miesto doručenia ponúk
- lehotu na podanie ponúk
- termín otvárania obálok
- lehotu na vyhodnotenie
- výšku zálohy a účet správcu
- vyhlásenie správcu o práve odmietnuť akúkoľvek ponuku
- povinnosť záujemcu prevziať odkupované zariadenia v stave
v akom „stoja a ležia“ vrátane eventuálnych nákladov na ich
demontáž.
2. Záujemca musí doručiť ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením “konkurz-2K/18/2009- PONUKA- NEOTVÁRAŤ“.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia vyhodnotenia podaných ponúk, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Ponuka musí byť doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo
výzve na adresu správcu. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Záväzná ponuka musí obsahovať
najmä:
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických
osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo);
označenie predmetu kúpy, t.j. uvedie počtu plaziem a ich umiestnenie
návrh kúpnej ceny
doklad o poukázaní zálohy vo výške najmenej 20% z ponúknutej
ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na ktorý sa má
poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
podpísaný záväzný návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
s uvedením kúpnej ceny a predmetu predaja, o ktorý záujemca
prejavil záujme, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene
záujemcu s úradne osvedčeným podpisom.
3. Správca predloží v termíne, ktorý bude uvedený vo výzve, neporušené obálky veriteľskému výboru a zabezpečenému veriteľovi a tieto sa otvoria pred členmi veriteľského výboru a vyhotoví
sa o tom záznam. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote
najneskôr do 5 dní odo dňa otvorenia obálok a vyhodnotenie doručí veriteľskému výboru a zabezpečenému veriteľovi. Veriteľský
výbor a zabezpečený veriteľ v lehote do 5 dní od obdržania vy-
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hodnotenia ponúk zašle správcovi vyjadrenie, či schvaľuje obdržanú najvýhodnejšiu ponuku alebo neschvaľuje. V prípade, ak
správca v stanovenej lehote neodbrží vyjadrenie od Veriteľského
výboru a zabezpečeného veriteľa, má sa za to, že neschvaľujú
najvýhodnejšiu ponuku záujemcu. Správca následne v lehote
15 dní odo dňa otvorenia obálok upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcoch
o výsledku vyhodnotenia.
4. Kritériá pre vyhodnotenie záväzných ponúk:
a) výška ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja
b) počet plaziem, o ktoré záujemca prejaví záujem
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní stanovené podmienky, zloží zálohu na účet správcu, ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň prejaví záujem o najväčší počet ponúkaných plaziem. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov
má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako
celku, alebo v ucelených častiach. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky na účet, ktorí uvedú v písomnej ponuke najneskôr do 30
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu
včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, ponuky
vyhodnotiť ako neúspešné, ak veriteľský výbor a zabezpečený veriteľ s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
5. V prípade, ak žiaden vybraný záujemca neprejaví záujem
o odkúpenie ponúkaného majetku, správca zopakuje speňažovanie vymedzeným iným vhodným spôsobom v zmysle § 92
ods. 1 písm. e) ZKR.
Pohľadávky zahrnuté do súpisu podstaty, ktoré sa nepodarí vymôcť priamo od dlžníkov v lehote do 6 mesiacov od zaslania
predžalobnej výzvy na úhradu, budú speňažované nasledovne:
formou verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1
písm. d) ZKR; ktorý je v porovnaní s ostatnými zákonnými spôsobmi speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
vzhľadom na charakter majetku hospodárnejší a rýchlejší.
V prvom kole sa predaj uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená
správcom.
V druhom kole a ďalších kolách sa predaj uskutoční za najvyššiu
ponuku, bez obmedzenia.
Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné, prípadne toto konanie zrušiť.
Podmienky speňažovanie
Verejné ponukové konanie správca uskutoční podľa nasledovných podmienok:
I. Spôsob zverejnenia ponukového konania:
Správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku.
Inzerát musí obsahovať:
- nezameniteľne označený predmet predaja- identifikácia pohľadávok – obchodné meno dlžníka, IČO, nominálna výška pohľadávky a právny titul;
- spôsob určenia ceny
- spôsob a miesto doručenia ponúk
- lehotu na podanie ponúk
- termín otvárania obálok
- lehotu na vyhodnotenie
- výšku zálohy a účet správcu
- vyhlásenie správcu o práve odmietnuť akúkoľvek ponuku
II. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
1. Ponuka musí byť doručená najneskôr v deň a hodinu určenú
v inzeráte, na adresu uverejnenú v inzeráte.
2. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
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uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené.
3. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným
označením “konkurz-2K/18/2009- PONUKA- NEOTVÁRAŤ“.
Každý záujemca môže do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho podané ponuky odmietnu.
4. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
III. Obsah ponuky:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických
osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
2. označenie pohľadávok, o ktoré má záujemca záujem
3. návrh kúpnej ceny
4. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z
obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako
30 dní
5. doklad o poukázaní zálohy vo výške najmenej 20% z ponúknutej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu, na ktorý sa
má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
6. podpísaný záväzný návrh zmluvy o budúcej zmluve o postúpení pohľadávok s uvedením kúpnej ceny a špecifikáciou pohľadávok, o ktorý záujemca prejavil záujem, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu s úradne osvedčeným podpisom
IV. Vyhodnotenie ponúk:
1. Správca predloží v termíne, ktorý bude publikovaný v inzeráte,
neporušené obálky veriteľskému výboru a tieto sa otvoria pred
členmi veriteľského výboru a vyhotoví sa o tom záznam.
2. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5 dní odo dňa
otvorenia obálok. V lehote do 15 dní odo dňa otvorenia obálok
správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku
a ostatných neúspešných záujemcoch o výsledku vyhodnotenia.
3. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci
podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov má
prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie väčšieho počtu
pohľadávok.
4. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky na účet, ktorí uvedú v písomnej ponuke najneskôr do 30
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu
včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej
ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje
ponukové konanie.
6. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné
ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné, prípadne toto
konanie zrušiť.
II.
V prípade, že nedôjde k predaju majetku patriaceho do všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty spoločne vyššie uvedeným
spôsobom popísaným v bode I., ako alternatívu navrhujem speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty a oddelenej
podstaty spoločne, pričom majetok (hnuteľné veci- plazmy a pohľadávky) sa bude speňažovať jednotlivo nasledovnou formou:
formou verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1
písm. d) ZKR; ktorý je v porovnaní s ostatnými zákonnými spôsobmi speňažovania majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
vzhľadom na charakter majetku hospodárnejší a rýchlejší.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie o udelení záväzného pokynu ohľadom spoločného speňaženia majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu patriaceho do všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty v súlade s § 83 a § 84 ZKR:
výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
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Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 1 – Veriteľský výbor a zabezpečený veriteľ prijal
uznesenie, ktorým udeľuje záväzný pokyn ohľadom spoločného
speňaženia majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu patriaceho do všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty v súlade s § 83
a § 84 ZKR navrhnutý a bližšie popísaný ako alternatíva I.
v žiadosti správcu zo dňa 27. 11. 2009.
Ad 4.)
V rámci bodu rôzne sa členovia veriteľského výboru po vzájomnej diskusii dohodli a uložili správcovi, aby čo najskôr vyzval záujemcov, ktorí predbežne prejavili záujem o odkúpenie plaziem na
podanie záväznej ponuky na odkúpenie majetku a stanovil im lehotu na zaslanie tejto písomnej ponuky do 1. 02. 2010. Zároveň
sa členovia veriteľského výboru dohodli, že najbližšie zasadnutie
veriteľského výboru sa uskutoční 2. 2. 2010 o 14. 00 hod. v sídle
AHOLD Retail Slovakia, k.s. kde budú otvorené a vyhodnotené
všetky záväzné ponuky, ktoré zaslali správcovi záujemcovia. Členovia veriteľského výboru berú tento termín na vedomie a súhlasia s tým, že im nemusí byť poslaná na toto zasadnutie
pozvánka.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 11. 15. hod., zaviazal
správcu zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejniť
v OV, prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského
výboru ukončil.
V Bratislave dňa 30. 11. 2009
zapísal predseda veriteľského výboru:
AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913
Mgr. Jana Solarz
Mgr. Richard Majer, správca
q

K009200
Spisová značka súdneho spisu: 2K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2009 S1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PPV plus, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 106 952
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka
PPV plus, s.r.o.
so sídlom: Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, IČO: 34 106 952
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd: Sro, vložka č. 13065/B
Termín konania: 27. 11. 2009
Miesto konania: Hotel Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo
nám. 2, Bratislava
Vo veci konkurzu vyhláseného uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04. 09. 2009, spis. zn.: 2K/30/2009 na majetok
dlžníka: PPV plus, s.r.o., so sídlom: Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, IČO: 34 106 952, v ktorej bol do funkcie správcu konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) ustanovený Prvý správcovský
dom, k.s. – v skratke PSD, k.s., sa dňa 27. 11. 2009 konalo prvé
zasadnutie veriteľského výboru, zvolané správcom v súlade
s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z.z.“), ktoré sa konalo v Hoteli Crowne
Plaza Bratislava na Hodžovom námestí 2, Bratislava.
Program zasadnutia veriteľského výboru pozostával z nasledujúcich bodov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver

K bodu programu č. 1:
Prvej schôdze veriteľského výboru sa zúčastnili všetci zvolení
členovia veriteľského výboru. Zoznam prítomných členov tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice zo zasadnutia veriteľského
výboru.
K bodu programu č. 2:
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zistil, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka PPV plus, s.r.o., so sídlom: Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, IČO: 34 106 952 je uznášaniaschopný.
K bodu programu č. 3:
Veriteľský výbor pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru,
pričom do tejto funkcie bol navrhnutý člen veriteľského výboru
SHELL Slovakia, s.r.o..
Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov za
100 % prijal uznesenie č. 2:
Predsedom veriteľského výboru sa stáva SHELL Slovakia, s.r.o..
K bodu programu č 4:
V ďalšom bode programu sa pristúpilo k rokovaniu ohľadne speňažovania majetku. Bolo navrhnuté, aby majetok dlžníka: osobné motorové vozidlo značky Mercedes Benz A200 CDI, VIN:
WDD1690081J150397, EČV: BA 200RA, rok výroby 2006, súpisová hodnota majetku 13. 000,- EUR bol ponúknutý za účelom
jeho speňaženia na odkúpenie Leasingovej spoločnosti, ktorá
toto motorové vozidlo financovala – BKS Leasing a.s., so sídlom:
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava člen finančnej skupiny BKS
Bank Groug, prípadne ho za tým istým účelom ponúknuť na odkúpenie doterajšiemu užívateľovi p. Ing. Elene Buzášovej.
Vzhľadom na to, že ostatný majetok dlžníka predstavujú peňažné prostriedky na bankovom účte č. 262001306/1100 vedený
v Tatra Banka, akciová spoločnosť, iné návrhy na speňaženie
majetku dlžníka predložené neboli.
Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov za
100% prijal uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor schvaľuje návrh na speňaženie majetku dlžníka:
osobné motorové vozidlo značky Mercedes Benz A200 CDI, VIN:
WDD1690081J150397, EČV: BA 200RA, rok výroby 2006 jeho
ponúknutím na odkúpenie Leasingovej spoločnosti BKS Leasing
a.s., so sídlom: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava člen finančnej
skupiny BKS Bank Groug a jeho doterajšiemu užívateľovi p. Ing.
Elene Buzášovej za cenu 13. 000,- EUR s možnosťou zníženia
tejto ceny po súhlase veriteľského výboru.
K bodu programu č. 5:
Veriteľský výbor skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, veriteľský výbor bol o 1100 hod ukončený.
V Bratislave, 27. 11. 2009
SHELL Slovakia, s.r.o.
Zastúpený na základe plnej moci Wilson & Partners s.r.o.,
Lenka Tóthová
(predseda veriteľského výboru)
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q

K009201
Spisová značka súdneho spisu: 2K/51/2009-127
Spisová značka správcovského spisu: 01/09
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PS nástrojáreň, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 731 848
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Jozef Šperka, správca konkurznej podstaty: PS nástrojáreň, s.r.o. , Košická 26, 081 62 Prešov, IČO: 31 731 848, týmto v
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zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Námestie Slobody 2,
066 01 Humenné v úradných hodinách počas pracovných dní od
8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
tel. č.: 00421903661058.
V Humennom dňa 3. 12. 2009
JUDr. Jozef Šperka, správca
q

K009202
Spisová značka súdneho spisu: 32K/13/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2009 S 296
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Michal Gatial
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 9. 1. 1974
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Správca úpadcu: Michal Gatial, bytom Perecká 35, 934 01 Levice, nar. 9. 1. 1974, JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940
56 Nové Zámky, č.k.: 32K/13/2009, na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa vyhlasuje v súlade s § 92 ods. 1 písm. d/ zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
/ďalej „ZKR“/ 2. kolo dražby majetku podliehajúceho konkurzu :
Dražobník: JUDr. Richard Schwarz - správca úpadcu: Michal
Gatial, bytom Perecká 35, 934 01 Levice, nar. 9. 1. 1974, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 296 so sídlom: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, e-mail: schwarz.r@zoznam.sk, tel.:
0905 645 706
Miesto konania dražby: Rákocziho ul. č. 12, Nové Zámky - Hotel
Korzo, prízemie /žltý salónik/
Dátum konania dražby: 8. 1. 2010
Čas otvorenia dražby: 09. 00 hod /prezentácia od 8. 30 hod do
9. 00 hod/
Ide o opakovanú dražbu
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Leviciach, Kpt. Nálepku 187,
v celosti – 1/1, zapísané na LV č. 8491, kat. úz. Levice na Správe
katastra Levice ako celok:
1. pozemok – parc. č. 4845/1 – zastavané plochy a nádvoria
– výmera – 878 m2
2. pozemok – parc. č. 4845/2 – zastavané plochy a nádvoria –
výmera – 458 m2
3. pozemok – parc. č. 4845/3 – zastavané plochy a nádvoria –
výmera – 332 m2
4. pozemok – parc. č. 4845/4 – zastavané plochy a nádvoria –
výmera – 124 m2
5. pozemok – parc. č. 4845/5 – zastavané plochy a nádvoria –
výmera – 83 m2
6. pozemok – parc. č. 4845/6 – zastavané plochy a nádvoria –
výmera – 14 m2
7. pozemok – parc. č. 4846 – zastavané plochy a nádvoria – výmera – 309 m2
8. pozemok – parc. č. 4847 – zastavané plochy a nádvoria – výmera – 34 m2
9. stavba – predajňa – súp. č. – 1660 – nachádzajúca sa na parc.
č. 4845/2
10.stavba – budova mäsovýroby – súp. č. – 3163 – nachádzajúca sa na parc. č. 4845/3
11.stavba – skladové priestory – súp. č. – 3164 – nachádzajúca
sa na parc. č. 4845/4
12.stavba – garáž – súp. č. – 3917 – nachádzajúca sa na parc. č.
4845/5
13. stavba – prístrešok – bez súp. č. – nachádzajúca sa na parc. č. 4845/1
Predmet dražby bol zverejnený v súpise všeobecnej podstaty
v Obchodnom vestníku/ďalej „OV“/ č. 116B/2009 dňa 18. 6. 2009
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a po preradení súpisových zložiek majetku úpadcu v OV č.
151B/2009 dňa 6. 8. 2009.
Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby sú budovy - predajňa, budova mäsovýroby,
skladové priestory, garáž /slúži ako udiareň/ a prístrešok na ul
Kpt.Nálepku č. 187, ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta
Levice, vrátane pozemkov, na ktorých sa budovy nachádzajú.
Pozemky sú napojené na inžinierske siete. Stavba ako celok vykazuje dobrý technický stav. Podrobný opis nehnuteľností sa nachádza v znaleckom posudku č. 107/2009 zo dňa 29. 4. 2009 vypracovaný znalcom Ing. Otom Pisoňom, Vozová 6/10, Komárno
a je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii dražobníka.
Opis práv:
predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods. 6
ZKR, pričom v súlade s § 93 ZKR ho vydražiteľ nadobúda bez
tiarch na ňom viaznúcich.
Súpisová hodnota majetku :
1. pozemok – parc. č. 4845/1 – 36. 357,98,- EUR
2. pozemok – parc. č. 4845/2 – 18. 965,78,- EUR
3. pozemok – parc. č. 4845/3 – 13. 748,12,- EUR
4. pozemok – parc. č. 4845/4 – 5. 134,84,- EUR
5. pozemok – parc. č. 4845/5 – 3. 437,03,- EUR
6. pozemok – parc. č. 4845/6 – 579,74,- EUR
7. pozemok – parc. č. 4846 – 12. 795,69,- EUR
8. pozemok – parc. č. 4847 – 1. 407,94,- EUR
9. stavba – predajňa – 142. 955,01,- EUR
10.stavba – budova mäsovýroby – 68. 415,19,- EUR
11.stavba – skladové priestory – 16. 319,54,- EUR
12.stavba – garáž – 27. 166,45,- EUR
13. stavba – prístrešok – 13. 040,69,- EUR
Celková súpisová hodnota majetku: 360. 324,- EUR
Súpisová hodnota majetku bola zverejnená v OV č. 116B/2008
dňa 18. 6. 2009.
Najnižšie podanie:
- 70 % v zmysle súpisových hodnôt majetku
Minimálne prihodenie:
1. 000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky:
25. 222,68,- EUR. Zloženie dražobnej zábezpeky na kúpnu
cenu, čo je podmienkou účasti na dražbe:10 % z vyvolávacej
kúpnej ceny súpisových hodnôt majetku, a to 48 hod pred konaním dražby pripísaný na konkurzný účet vedený vo VOLKSBANK
SLOVENSKO, a.s. Nové Zámky, č. účtu: 3400128605/3100 s variabilným symbolom – 32132009. Dokladom o zložení dražobnej
zábezpeky je originál potvrdenia banky o vklade sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke na konkurzný účet alebo originál
výpisu z účtu účastníka dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 28. 12. 2009
v čase od 11. 00 hod do 11. 30 hod.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do
15 dní od skončenia dražby v hotovosti k rukám dražobníka
alebo vložením či prevodom peňažných prostriedkov na konkurzný účet vedený vo VOLKSBANK SLOVENSKO, a.s. Nové Zámky, č. účtu: 3400128605/3100 s variabilným symbolom –
32132009, pričom v prípade jej neuhradenia v stanovenom termíne zložená dražobná zábezpeka v celom rozsahu prepadá
v prospech konkurznej podstaty.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu.
Povinnosti záujemcu:
Dražby sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky v zmysle podmienok určených dražobníkom. Pre záujemcu sú
k dispozícii záväzné podmienky dražby za poplatok 40,- EUR.
Dražobník v záväzných podmienkach dražby stanoví bližšie pod-
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mienky účasti na dražbe, ako aj oznámi ostatné potrebné informácie a organizačné opatrenia súvisiace s dražbou. Bližšie informácie
na
tel.:
035/6400099,
0905645706,
e-mail:
schwarz.r@zoznam.sk.
V Nových Zámkoch dňa 3. 12. 2009
JUDr. Richard Schwarz, správca
q

K009203
Spisová značka súdneho spisu: 31K/12/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2009 S1156
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
IP TRANS, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 544 264
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty úpadcu IP TRANS, s.r.o., so sídlom: Slovenská ulica 69/A, 946 03 Kolárovo, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro vlož. č. 12871N (ďalej len „správca“), ponúka v 1. kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu mimo dražby;
1. Časť podniku spoločnosti formou Zmluvy o predaji časti podniku (ocenené v znaleckom posudku č. 26/2009, znalecká organizácia TOP HOUSE, spol. s.r.o. Trenčín, nehnuteľnosti, stroje,
technológie, zásoby) za 100% ceny uvedenej v znaleckom
posudku
2. Dopravné prostriedky – 2x Volkswagen Caddy Van za 100%
súpisovej hodnoty
Obhliadku ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne počas pracovných dní, pondelok a v stredu v čase od 9. 00 do
12. 00. Záujemca je povinný si zakúpiť Podmienky ponukového
konania – 1 kolo, za jednorazový poplatok vo výške 30,00EUR
v ktorom obdrží detailné informácie o podmienkach ponukového
konania. Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku
v zalepenej obálke „KONKURZ , č.k. 31K 12/2009, ponukové konanie - Neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Baran Róbert, správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra, najneskôr do 06. 01. 2010
do 12. 00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Neúspešní uchádzači nebudú upovedomení o výsledku ponukového konania. Bližšie informácie, ako aj podrobné podmienky ponukového konania resp. dohodnutie termínu obhliadky možno
získať na tel. č.: +421 918 988 491 kontaktná osoba Ing. Konrád
Illés, mail: illes.konrad@gmail.com a to po úhrade účastníckeho
poplatku 30,00EUR. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Ing. Róbert Baran, správca
q

K009204
Spisová značka súdneho spisu: 2K/39/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2009 S1191
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
GREEN KAVO, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 953 314
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 47,87; mena: euro; dlžník: Tibor Žigmund, Hrubý
Šúr 6, 903 01 Senec, SR; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru;
súpisová hodnota majetku: 47,87 €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1010,46; mena: euro; dlžník: IN – kanál, spol.
s r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 773 308;
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
1010,46 €
Peňažná pohľadávka

Celková suma: 1016,45; mena: euro; dlžník: ASTRA – OSS,
s.r.o., Budatínska 16, 851 06 Bratislava, SR, IČO: 36 684 686;
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
1016,45 €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 362,12 ; mena: euro; dlžník: MOSO, s.r.o., Šenkvická 1, 902 01 Pezinok, SR
IČO: 34 115 587; právny dôvod vzniku: dodanie tovaru; súpisová
hodnota majetku: 362,12 €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 868,77; mena: euro; dlžník: IN – kanál, spol.
s r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 773 308;
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
868,77 €
JUDr. Jozef Griščík, správca
q

K009205
Spisová značka súdneho spisu: 2K/42/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2009 S1239
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Štefan Jankovič – BENET
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 452 131
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemok
Druh pozemku: Trvalé trávne porasty; výmera (m2): 728; obec:
Banská Bystrica; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho
územia: Radvaň; číslo LV: 2666; parcelné číslo: 1428/49; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
73. 913,83 €
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 281;
obec: Banská Bystrica; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 2666; parcelné číslo:
1428/13; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 18. 338,06 €
Stavba
Popis stavby: Rodinný dom; obec: Banská Bystrica; štát: Slovenská republika; ulica: Jazmínová; orientačné číslo: 1; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 2666; súpisné číslo: 4042;
parcelné číslo: 1428/13; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 344. 177,08 €
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Motorové vozidlo Volvo XC90 Diesel
2. 4, VIN: YV1CM714661286963,rok výroby: 2006, počet km:
170. 150, ev. č. BB 016DJ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 20. 000,- €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 29. 874, 53; mena: €; dlžník: Daniela Korčeková,
narodená 5. 11. 1957,Agátová 485/4, Liptovský Mikuláš; právny
dôvod vzniku: Zmluva o pôžičke uzatvorená v ústnej forme
v marci 2007 a k tomu Dohoda o uznaní dlhu zo 14. 6. 2007; súpisová hodnota majetku: 8. 962,36 €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4. 979,09 ; mena: €; dlžník: Miloš Obdržálek, nar.
6. 8. 1980, Žilinská 18/38, Ružomberok; právny dôvod vzniku:
Záväzok dlžníka podľa Čestného prehlásenia z 9. 12. 2005 ; súpisová hodnota majetku: 49,79 €
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3. 525,74; mena: €; dlžník: Miloš Obdržálek, nar.
6. 8. 1980, Žilinská 18/38, Ružomberok; právny dôvod vzniku:
Záväzok dlžníka podľa Dohody o pristúpení k záväzku a úhrade
dlhu z 30. 10. 2006 ; súpisová hodnota majetku: 35,26 €
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 1430010203/3100 (bežný
účet); zostatková suma: 204,97; mena: USD; banka (alebo iná
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inštitúcia): VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava;
súpisová hodnota majetku: 135,94 €
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2916712496/1100 (bežný
účet); zostatková suma: 42,84; mena: €; banka (alebo iná inštitúcia): Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo nám. 3, Bratislava; súpisová hodnota majetku: 42,84 €
JUDr. Dušan Paulík, správca
q

K009206
Spisová značka súdneho spisu: 1K 12/2007
Spisová značka správcovského spisu: 1K 12/2007/S1196
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
A.N.B.,a.s. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 732 032
Iné zverejnenie
ZÁPISNICA z konania schôdze veriteľov úpadcu A.N.B., a.s.,
Bystrická 657/7, Žarnovica IČO 35 732 032,č.k. 1K 12/2007
konanej dňa 03. 12. 2009 o 9,00 h.
v budove Spolok architektov Slovenska, Nám. SNP 7, 974 01
Banská Bystrica.Program schôdze :
1. Schválenie dohody o urovnaní medzi M TRADE, s.r.o. a úpadcom
2. Rozhodnutie o trovách schôdze podľa 34 ods. 5 ZKR
Predseda schôdze: Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
Schôdze sa zúčastnili veritelia:
Veriteľ č. 4 – Barbitrans, s.r.o., Veriteľ č. 18 - Martin Kováč;veriteľ
č. 22 – M TRADE, s.r.o.; veriteľ č. 34 a č. 35 – Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných
veriteľov.
Zisťuje sa, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení
s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze veriteľov bol riadne zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 3. 11. 2009.
1. Schválenie dohody o urovnaní medzi M TRADE, s.r.o. a úpadcom
Dňa 18. 01. 2008 podal správca na Okresný súd v Banskej Bystrici v zákonnej lehote 6 mesiacov od vyhlásenia konkurzu žalobu
o určenie neúčinnosti právnych úkonov podľa § 57 a nasl. ZKR,
proti spoločnosti M TRADE, s.r.o. Konanie je vedené na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 27 Cbi 5/2008. Správca informoval prítomných veriteľov o obsahu podanej odporovacej žaloby.
Odporovací spor je stále v štádiu prvostupňového konania bez
rozhodnutia vo veci samej.
Správca prítomných oboznámil s obsahom navrhovanej dohody
o urovnaní a zodpovedal na otázky prítomných veriteľov.
Následne navrhol prítomným veriteľom, aby hlasovali o predloženom návrhu dohody o urovnaní.
Hlasovanie: Za: 21027887 ; Proti: 5147327; Zdržali sa: 2557333
Uznesenie: prijaté
2. Rozhodnutie o trovách schôdze podľa § 34 ods. 5 ZKR
Správca predložil návrh, aby schôdza veriteľov rozhodla, že trovy
zvolania a konania schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate, nakoľko SKV zvolal správca a jej zvolanie bolo potrebné.
Hlasovanie: Za: 28732547; Proti: 0; Zdržali sa: 0
Uznesenie: prijaté
Neboli predložené žiadne návrhy, doplnenia, položené nijaké
ďalšie otázky.
Predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť.
Schôdza veriteľov prijala nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov schvaľuje uzavretie dohody o urovnaní medzi
M TRADE, s.r.o. a úpadcom v konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici pod č.k. 27 Cbi 5/2008.

Uznesenie č. 2:
Schôdza veriteľov schvaľuje, že trovy zvolania a konania tejto
schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate.
Nikto z prítomných nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam. Schôdza veriteľov ukončená o 09. 30 hod.
V Banskej Bystrici dňa 03. 12. 2009
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
q

K009207
Spisová značka súdneho spisu: 29K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2009 S258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
COLMET Slovakia a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 267
Iné zverejnenie
Správca úpadcu COLMET Slovakia a.s. v konkurze vyhlasuje verejné ponukové konanie na odpredaj podniku úpadcu: COLMET
Slovakia a.s., so sídlom: Robotnícka 2142, Považská Bystrica,
IČO: 36 297 267. Predmetom verejného ponukového konania je
odpredaj podniku úpadcu ako celku, ktorý je bližšie popísaný
v znaleckom posudku č. 13/2009 znaleckej organizácie
REAL-AUDIT s.r.o., Považská Bystrica a zapísaný v súpise všeobecnej a oddelenej podstaty zverejnenom v obchodných vestníkoch číslo 120B/2009, 133B/2009, 196B/2009, 215B/2009
a v ďalších prípadných doplneniach a úpravách zverejnených
v obchodnom vestníku. Podmienky predaja sú stanovené v základných pravidlách ponukového konania, ktoré sú k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú
povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Ján Súkeník, správca, sídlo kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská
Bystrica v lehote najneskôr do 16. 12. 2009 do 16. 00 hod. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné
číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály resp. úradne overejné fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Záujemca je zároveň povinný v obálke zaslať doklad o úhrade
nižšie uvedenej finančnej zábezpeky a vyhlásenie o súhlase so
zmluvnou pokutou vo výške 10 % zo zloženej zábezpeky v prípade, ak v stanovenej lehote neuzatvorí zmluvu o predaji podniku
napriek tomu, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako víťazná.
Návrh cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Predložené ponuky nemôžu byť záujemcami dodatočne dopĺňané, resp. menené. Záujemca o kúpu podniku úpadcu musí
zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100. 000 Eur na účet správcu číslo: 4999902824/7500 vedený v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica. Pri organizácii tohto verejného ponukového konania možno predať podnik úpadcu najmenej za sumu
3. 350. 000 Eur (100. 922. 100.-Sk). Obhliadka majetku úpadcu
sa uskutoční dňa 11. 12. 2009 od 9,00 hod., v prípade záujmu je
možné dohodnúť so správcom aj iný termín. Otváranie obálok
s ponukami sa uskutoční v sídle správcu dňa 17. 12. 2009
o 10. 00 hod. za účasti členov veriteľského výboru, prípadne notára, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne
upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené
podmienky, ktorý bude ako víťaz vyhodnotený správcom s tým,
že správca má oprávnenie odmietnuť všetky predložené návrhy.
V prípade rovnosti ponúk bude víťaz určený žrebom za prítomnosti aspoň jedného člena (zástupcu) veriteľského výboru.
Úspešný záujemca bude o výsledku vyhodnotenia ponúk
bezodkladne písomne informovaný a po zložení celej navrhnutej
kúpnej ceny bude so záujemcom uzavretá zmluva o predaji
podniku úpadcu najneskôr do 5 pracovných dní. Neúspešným
záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku do piatich
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pracovných dní. Toto ponukové konanie sa neriadi
ustanoveniami §§ 276 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z.
Obchodného zákonníka. Bližšie informácie budú záujemcom
poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.:
042/4321663, mob.: 0915871028.
JUDr. Ján Súkeník, správca
q

K009208
Spisová značka súdneho spisu: 39K 115/2005
Spisová značka správcovského spisu: 39K 115/2005 S 669
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Anna Brveníková
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 21 224 443
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadkyne Anna Brveníkovej,
1. mája 459/1, Valaská, vyhlasuje ďalšie kolo ponukového konania na predaj majetku mimo dražby vecí patriacich do konkurznej
podstaty úpadkyne: Nehnuteľnosti vedené na LV č. 421, k.ú. Hronec, predajňa ovocia, súp. č. 269, na parcele č. 1478, spoluvlastnícky podiel 1/1, pozemok neusporiadaný. Hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku 1 266,50 €. Obhliadku objektu je
možné vyknať na základe telefonického dohovoru so správcom.
Záväzné cenové ponuky zasielať v zalepenej obálke na Krajský
súd Banská Bystrica, soznačením: č.k. 39K 115/2005 s textom:
“PONUKA-KONKURZ-NEOTVÁRAŤ”. Lehota na prihlásenie
ponúk do 28. 12. 2009. Cenová ponuka musí obsahovať:
- ponúkanú cenu
- originál alebo overenú kópiu živnostenského listu, alebo výpisu
z OR

- vyhlásenie záujemcu, že voči úpadkyni nemá žiadne nevyrovnané záväzky
- preukázanie finačného krytia kúpnej ceny.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní od otvorenie obálok.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu. Správca si
vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky, ak
nebudú splnené všetky podmienky určené v cenovej ponuke.
JUDr. Pavel Balog, správca
q

K009209
Spisová značka súdneho spisu: 6K/13/2008
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2008 S404
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Silvia Babaríková
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 01. 03. 1978
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Pravidelne mesačne sa opakujúce príjmy úpadcu – mzda
za mesiac november 2009 a to v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. v rozsahu zrážok tak, ako môžu byť postihnuté
exekúciou; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
140,13 Eur
JUDr. Dušan Repák, správca
q
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Krajský súd v Bratislave
K009210

K009211
č. k. 3K 298/98-222

č. k. 3K 81/99-591
UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: TOPART spol.
s r.o., Nábrežná 209, 958 01 Partizánske, IČO: 31 440 703, takto

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Adrián Šimo
HRON – Stavebniny, Železničná ul., 937 01 Želiezovce, IČO:
33 308 918, takto

rozhodol:

rozhodol:

Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo
dňa 16. 4. 1999 pod č. k. 3K 81/99-33 z dôvodu, že tu nie sú
predpoklady pre konkurz.
Zbavuje JUDr. Olivera Koreca, so sídlom: AK, Záhradnícka 9,
811 07 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 11. 11. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo
dňa 24. 02. 1999 pod č. k. 3K 298/98-16 po splnení rozvrhového
uznesenia.
Súd zbavuje JUDr. Stanislava Schuberta, CSc., so sídlom: AK,
Vansovej 2, 811 03 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 18. 11. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca
q

q

Krajský súd v Košiciach
K009212
5K/58/2001-137
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: LEVAN spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Stará Prešovská 10,
Košice, IČO: 31 696 449, o zrušení konkurzu takto
rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: LEVAN spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Stará Prešovská 10,
Košice, IČO: 31 696 449, po splnení rozvrhového uznesenia.
Ukladá správcovi konkurznej podstaty JUDr. Jozefovi Vaškovi,
advokátovi, Szakkayho 1, Košice, aby do 30 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia písomne oznámil súdu, či uzavrel účtovné
knihy a zostavil účtovnú závierku úpadcu.
Zbavuje JUDr. Jozefa Vaška, advokáta, Szakkayho 1, Košice,
funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach
s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti
ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.
V Košiciach dňa 24. novembra 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
predsedníčka senátu
q

