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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K009482
sp. zn.: 2R/9/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: V.T.C., a.s., so sídlom: Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO:
36 056 316, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 712/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: V.T.C., a.s., so sídlom: Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
Ustanovuje správcu Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom: 984 01
Lučenec, J. Vargu 16.
Vyzýva a poučuje všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní
odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise súdu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v
reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj
druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky
tieto údaje neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii
neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie,
na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v
deň povolenia reštrukturalizácie. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datova-

nom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho
prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (Zákon č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj
listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností
nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu
správcu:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa
(iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne
potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu
odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu
jedného roka v sume presahujúcej 16. 596,96 eura, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i
len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
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m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR,
vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa § 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009483
sp. zn.: 2K/50/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Krupina, so sídlom: Kuzmányho 2191/4, 963 01
Krupina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka: RAMI, s.r.o., so sídlom: 963 01 Krupina, Svätotrojičné námestie 14, IČO: 36 047 767, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7041/S,
rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RAMI, s.r.o., so sídlom: 963 01 Krupina, Svätotrojičné námestie 14, IČO: 36 047 7673.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009484
sp. zn.: 2K/51/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Antona Klučiara, nar. 14. 09. 1975, trvale bytom: 980 11 Ožďany 175, prechodne bytom: 974 01 Banská Bystrica, Moskovská 13, zast. JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou, so sídlom:
974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Antonovi Klučiarovi,
nar. 14. 09. 1975, trvale bytom: 980 11 Ožďany 175, prechodne
bytom: 974 01 Banská Bystrica, Moskovská 13.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009485
sp. zn.: 1R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: AQUADOL SLOVAKIA, s.r.o., Vajsková 320, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 36 619 698, o návrhu nového veriteľa Ing. Romana Kapitáňa, nar. 01. 12. 1981, Belanská
574/3, 033 01 Liptovský Mikuláš, na vstup do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO:
36 048 348, Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok, s prihlásenou pohľadávkou v celkovej výške 21.667,22 Eur, rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa Ing. Romana Kapitáňa, nar.
01. 12. 1981, Belanská 574/3, 033 01 Liptovský Mikuláš, do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO: 36 048 348, Vyšné fabriky 791, 033 01
Liptovský Hrádok.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení -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 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009486
sp. zn.: 1R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: AQUADOL SLOVAKIA, s.r.o., Vajsková 320, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 36 619 698, o návrhu nového veriteľa Františka Čenka, nar. 21. 03. 1975, Starojánska
120, 032 03 Liptovský Ján, na vstup do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO:
36 048 348, Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok, s prihlásenou pohľadávkou v celkovej výške 20.777,12 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa Františka Čenku, nar. 21. 03. 1975,
Starojánska 120, 032 03 Liptovský Ján, do reštrukturalizačného
konania namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO:
36 048 348, Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – 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 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q
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K009487
sp. zn.: 1R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: AQUADOL SLOVAKIA, s.r.o., Vajsková 320, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 36 619 698, o návrhu nového veriteľa Zuzany Vyšňanovej, nar. 07. 01. 1976, Nová 326,
032 03 Liptovský Ján, na vstup do reštrukturalizačného konania
namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO: 36 048 348,
Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok, s prihlásenou pohľadávkou v celkovej výške 18.186,16 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa Zuzany Vyšňanovej, nar. 07. 01.
1976, Nová 326, 032 03 Liptovský Ján, do reštrukturalizačného
konania namiesto pôvodného veriteľa: MADACOM, a.s., IČO:
36 048 348, Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – 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 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009488
sp. zn.: 1K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Branislav Bakoš, nar. 31. 07. 1972, Mojmírova 8333/14,
960 01 Zvolen, zast. Mgr. Ianko Troiak, advokát, so sídlom: Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Ing. Jaroslavovi Ďaďovi, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume
497,91 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009489
sp. zn.: 1K/23/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Ďurove, M. Rázusa 29,
984 01 Lučenec, o návrhu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní z pô-

vodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816, rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok z veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1/2009 uzatvorenej dňa 11. 06. 2009, vo výške 2.933,55
Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – 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 8. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009490
sp. zn.: 1K/39/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Vladislav Kochan, nar. 24. 01. 1956, Píliarska 258/8,
976 52 Čierny Balog, IČO: 41 615 603, správcom ktorého je
JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 17,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Petrovi Tonhauserovi, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume
2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009491
sp. zn.: 1K/42/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Cukráreň VENEZIA, spol. s r.o., so sídlom: Nám. SNP 12,
960 01 Zvolen, IČO: 36 626 384, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro., vložka č.
9240/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: Cukráreň VENEZIA, spol. s r.o., so sídlom: Nám. SNP 12, 960 01
Zvolen, IČO: 36 626 384.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) pro-
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stredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K009492
sp. zn.: 2R/10/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: KOVOD RECYCLING, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 10,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 558, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka
č. 7538/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: KOVOD RECYCLING, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 558.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009493
sp. zn.: 32K/30/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: TOPAS
Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO:
43 970 257, právne zastúpený Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., so sídlom: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 851 710, konajúca prostredníctvom Mgr. Štefana
Holého, advokáta a konateľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na dlžníka: TOPAS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4,
949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, rozhodol
takto:
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: TOPAS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257.
II. Ustanovuje správcu Ing. Jozef Kulich, adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.
III. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka: TOPAS Slovakia, s.r.o., so
sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu a na pohľadávky prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o
konkurznom konaní známych veriteľov dlžníka: TOPAS Slovakia,
s.r.o. so sídlom: Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257,

ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000.
V. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie je oprávnený podať dlžník, ak nie je navrhovateľom.
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 14. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009494
sp. zn.: 32K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o., so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod
Kalváriou 32, IČO: 36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, o návrhu Mgr. Ivana Drdoša, nar. 8. 11. 1978, bytom: Radová 6, 949 01 Nitra, na vstup do konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa Mgr. Ivan Drdoš, nar. 8. 11.
1978, bytom: Radová 6, 949 01 Nitra, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Ing. Tatiana Uhrinovská, nar. 5. 3.
1959, sídlo: Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, IČO: 36 882 828, s
prihlásenou pohľadávkou vo výške 1.427,34 eura a namiesto pôvodného veriteľa Karol Uhrinovský, nar. 24. 10. 1948, bytom: Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, s prihlásenou pohľadávkou vo
výške 214,65 eura.
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 11. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q
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K009495
sp. zn.: 32K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o., so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod
Kalváriou 32, IČO:36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, o návrhu Ing. Miroslava Bakšu, nar. 9. 9. 1958,
bytom: Babindol č. 88, 951 53 Klasov, na vstup do konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Ing. Miroslav Bakša, nar.
9. 9. 1958, bytom: Babindol č. 88, 951 53 Klasov, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Karol Uhrinovský, nar.
24. 10. 1948, bytom: Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, s prihlásenou pohľadávkou vo výške 1.292,16 eura.
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 14. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009496
sp. zn.: 32K/38/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Igor Pajank, nar. 10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Igor Pajank,
nar.
10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce, rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Erika Solára, sídlo kancelárie správcu Kmeťkova 24, 949 01 Nitra, za predbežného správcu dlžníkovi: Igor
Pajank, nar. 10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce.
Predbežný správca je povinný zistiť majetok dlžníka, vypracovať
a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a o vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 12. 1. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009497
sp. zn.: 2K/17/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: EVIR, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Družstevná 17, 085 01 Bardejov, IČO: 36 489 379, správcom ktorého je

JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 07. 12. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávky prihlásenej na Okresnom súde
Prešov prihláškou pod por. č. 2 pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, pobočka
Bardejov, Hurbanova č. 6, voči úpadcovi na navrhovateľa spoločnosť 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 14. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009498
sp. zn.: 2K/27/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Komárany, 093 01
Komárany, IČO: 31 675 077, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Griščík, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02
Bratislava, o návrhu spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005,
zo dňa 07. 12. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky
voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod všetkých pohľadávok, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, voči úpadcovi na navrhovateľa spoločnosť 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 14. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009499
sp. zn.: 2K/25/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Ing. Jána Bonka, nar. 14. 02. 1952, bytom: Tehelňa 19, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Daniel
Fink, so sídlom kancelárie: Laborecká 80, 066 01 Humenné, o
návrhu spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa
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03. 12. 2009, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod všetkých prihlásených pohľadávok, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 17 až 21
pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, pobočka Poprad, 1. mája 4053/24, voči
úpadcovi na navrhovateľa spoločnosť: 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 14. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009500
sp. zn.: 2K/60/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Komerční banka Bratislava, a.s., so sídlom: Hodžovo nám. 1A,
811 06 Bratislava, IČO: 31 395 074, právne zastúpenej: Balcar
Polanský Eversheds s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 909 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPAS INVEST s.r.o., so sídlom: Bušovce 124, 059
93 Bušovce, IČO: 36 046 078, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SPAS INVEST s.r.o., so
sídlom: Bušovce 124, 059 93 Bušovce, IČO: 36 046 078, ustanovuje správcu JUDr. Jozefa Šperku, so sídlom kancelárie: Nám.
Slobody 2, 066 01 Humenné,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu
kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Prešov k sp. zn. 2K 60/2009. Na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v
tomto konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa
ustanovenia § 29 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, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. 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 pod-

mienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len 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
konkurze neprihliada. 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. 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 sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký
posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení
uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca
povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Podľa § 30 ods. 1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za
nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia 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 spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd
neprihliada.
Okresný súd Prešov dňa 14. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q
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K009501
sp. zn.: 2K/67/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Karola
Gallíka, nar. 14. 12. 1968, podnikajúceho pod obchodným menom: Karol Gallík PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Karola Gallíka, nar. 14. 12.
1968, podnikajúceho pod obchodným menom: Karol
Gallík
PROGRESINTERIÉR, s miestom podnikania: Podtatranská
137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861.
Ustanovuje správcu JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad Topľou,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu
kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Prešov k sp.zn. 2K 67/2009. Na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v tomto konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa
ustanovenia § 29 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, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške
podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len 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
konkurze neprihliada. 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 a 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. 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 po-

hľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky;
na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo
doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Podľa § 30 ods. 1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia 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 spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Okresný súd Prešov dňa 14. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009502
sp. zn.: 2K/53/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: 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: TATRAŽAL,
s.r.o., so sídlom: Baštová 6, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 491 241,
uznesením č. k. 2K/53/2009-41 zo dňa 16. 11. 2009 zastavil konkurzné konanie konanie pre nedostatok majetku dlžníka: TATRAŽAL, s.r.o., so sídlom: Baštová 6, 060 01 Kežmarok, IČO:
36 491 241, ktorý dlžník je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vložke č. 14698/P.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 12. 2009.
q

K009503
sp. zn.: 1K/59/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica –
Daňový úrad Prešov II, so sídlom: Levočská 9, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hokejový
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klub Prešov, so sídlom: Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, IČO:
31 990 398, rozhodol
takto:
Konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: Hokejový
klub Prešov, so sídlom: Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, IČO:
31 990 398, 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 14. 12. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K009504
sp. zn.: 1K/6/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu: BDK s.r.o. v konkurze, so sídlom: Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 461 814, správcom ktorého je
Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie: Slnečná 39, 080 01
Prešov, o návrhu správcu podľa § 74 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zo
dňa 8. 12. 2009 rozhodol
takto:
Súd vyzýva konateľa úpadcu Ing. Viktora Macka, bytom: Jasenovská 51, 066 01 Humenné, aby správcovi do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť, a poučuje,
že ak konateľ úpadcu ani na výzvu súdu neposkytne správcovi
súčinnosť, súd na návrh správcu nariadi jeho predvedenie na
súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do
165 969,59 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 14. 12. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K009505
sp. zn.: 28K/59/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Koloman Tirol TELORA – servis, s miestom podnikania: Veľké Uherce
411, IČO: 17 620 457, zastúpený JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou, so sídlom: Jesenského 231/5, Partizánske, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: Koloman
Tirol
TELORA – servis, s miestom podnikania: Veľké Uherce 411,
IČO: 17 620 457.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho
úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v
konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konanie 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 pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho
práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 15. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009506
sp. zn.: 31K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: FEED 2007, s.r.o., Športová 1260/51, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 744 468, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 19701/T,
správcom ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszký, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, o odmene správcu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi Mgr. Ladislavovi Zselinszkému, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, paušálnu
odmenu vo výške 4.647,15 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a
datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov
a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý
účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Trnava dňa 15. 12. 2009
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
q

K009507
sp. zn.: 31K/6/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: CZ & CZ Trading, spol. s.r.o., Rázusova 39,
920 01 Hlohovec, IČO: 31 445 039, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 3272/T,
správcom ktorého je JUDr. Vladimír Beňačka, so sídlom kancelárie: Royova 9, Piešťany, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, na potvrdenie prevodu pohľadávky rozhodol
takto:
Súd potvrdzuje prevod pohľadávky z veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 1.623,91 eura.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a
datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Trnava dňa 15. 12. 2009
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
q

K009508
sp. zn.: 31K/34/2009
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 Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pleurotus Biotechnologies, s.r.o., IČO: 35 734 612, Hlavná 1, 925 23 Jelka, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vl. č.
13332/T, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: Pleurotus Biotechnologies, s.r.o., IČO: 35 734 612, Hlavná 1, 925 23 Jelka.
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 15. 12. 2009
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
q

K009509
sp. zn.: 31K/35/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slo-

venská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13,
975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Spol. s r.o. montážny
podnik, Ing. Ján Iľko a spol., IČO: 31 648 614, Dánoš 1008/34,
Sládkovičovo 925 21, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu v Trnave, oddiel Sro, vl. č. 20367/T, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: Spol. s r.o.
montážny podnik, Ing. Ján Iľko a spol., IČO: 31 648 614, Dánoš 1008/34, Sládkovičovo 925 21.
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 15. 12. 2009
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
q

K009510
sp. zn.: 4K/25/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: AUTODOPRAVA – MARČEK, s.r.o., Kosovo 3, Ružomberok, IČO:
43 832 351, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: AUTODOPRAVA – MARČEK,
s.r.o., Kosovo 3, Ružomberok, IČO: 43 832 351.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
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
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na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 14. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K009511
sp. zn.: 2K/23/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
MAD, Martinská automobilová doprava, s.r.o., so sídlom: Kollárova 126,036 01 Martin, IČO: 31 588 204, na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MAD, Martinská automobilová doprava, s.r.o., so sídlom: Kollárova 126, 036 01
Martin, IČO: 31 588 204.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 14. 12. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

Správcovia
K009512
Spisová značka súdneho spisu: 2R 6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R 6/2009 S695
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SLOVEKO, a.s. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 012 238
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov:
Správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVEKO, a.s. „v konkurze“ so sídlom: 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2,
IČO: 36 012 238, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 02. 02. 2010 o 09:00 hod v zasadacej miestnosti spoločnosti SLOVEKO, a.s. „v konkurze“, nachádzajúcej sa na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Predmetom
schôdze bude nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti, právnické
osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverení na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Banskej Bystrici dňa 15. 12. 2009
JUDr. Martin Kováčik, správca
q

K009513
Spisová značka súdneho spisu: 29R/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29R/3/2009 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii, J. B. Magina 8,
Trenčín
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 121 579
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa
14. 12. 2009, o 14,00 hod
Spisová značka: 29R/3/2009

Obchodné meno úpadcu (Dlžníka): WORLDCOLOUR, s.r.o. v
reštrukturalizácii., J. B. Magina 8, Trenčín, IČO: 34 121 579
Dňa 14. 12. 2009 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii
Miesto konania zasadnutia:priestory predsedu veriteľského výboru – Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova
27, Bratislava (SZRB)
Dátum a čas konania: 14. 12. 2009 o 14,00 hod
Zvolávateľ zasadnutia: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s. predseda veriteľského výboru
Program zasadnutia:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie reštrukturalizačného plánu
3/ Záver
Prítomní:
za členov veriteľského výboru (VV):
Predseda veriteľského výboru – Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s.., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420, prostredníctvom zástupcu na základe poverenia,
Člen veriteľského výboru: PRAGOPERUN SK s.r.o., prostredníctvom konateľa spoločnosti, CHRISTEYNS, s.r.o.- prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva
Prizvaní prítomní:
JUDr. Danica Birošová, reštrukturalizačný správca
K bodu 1/programu
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výbor (VV) otvoril predseda veriteľského
výboru o 14,00 hod. Predseda VV privítal prítomných členov VV,
správcu JUDR. Danicu Birošovú. sa oboznámil ich s programom
zasadnutia – schválenie predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii. Predseda
VV oboznámil členov VV, že konateľ spoločnosti p.Ing. Bernát,
ktorý bol prizvaný na zasadnutie VV ospravedlnil svoju neúčasť z
dôvodu práceneschopnosti.
uznášaniaschopnosť
Počet hlasov prítomných veriteľov/celkový počet hlasov členov
VV: 3/3
Predseda VV vzhľadom na prítomnosť troch zvolených členov
VV – SZRB, a.s., PRAGOPERUN SK s.r.o., CHRISTEYNS, s.r.o.
v súlade s ust. § 128 odst. 2 ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť VV.
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Predseda VV informoval prítomných členov VV, že podľa ust.
§ 128 odst. 2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov VV.
K bodu 2/ programu
schválenie reštrukturalizačného plánu
Predseda VV skonštatoval, že dlžník WORLDCOLOUR, s.r.o. v
reštrukturalizácii, predložil návrh Reštrukturalizačného plánu dňa
03. 12. 2009 v súlade s ust. § 143 ZKR v zákonom stanovenej
lehote.
Prítomní členovia VV k predloženému reštrukturalizačnému plánu predniesli svoje stanoviská.
Nakoľko ďalšie otázky k predmetu bodu 2/ programu ako ani námety na ďalšiu diskusiu zo strany členov VV neboli, na základe
pokynu predsedu VV sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení Reštrukturalizačného plánu dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii
Výsledok hlasovania prítomných členov:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasy
Na základe výsledku hlasovania prijal VV dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor schválil predložený návrh reštrukturalizačného
plánu dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii, predložený VV dňa 03. 12. 2009 a v súlade s ust. § 144 odst. 3/ ZKR.
Veriteľský výbor žiada JUDr. Danicu Birošovu, ako správcu dlžníka WORLDCOLOUR, s.r.o. v reštrukturalizácii o zvolanie
schvaľovacej schôdze.
Predseda VV po hlasovaní vyzval prítomných členov VV na
uplatnenie prípadných odôvodnených námietok. Námietky proti
vykonanému hlasovaniu a prijatému uzneseniu VV prítomní
členovia VV nevzniesli.
K bodu 3/ programu
záver
Zasadnutie VV ukončil predseda VV a poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie VV ukončil
Zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 14. 12. 2009 o
14, 20...hod.
V Bratislave dňa 14. 12. 2009
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dagmar Navrátilová, na základe poverenia
JUDr. Danica Birošová, správca
q

K009514
Spisová značka súdneho spisu: 2R/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2009 S1168
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FEROSTAV SLOVAKIA, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 627 887
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum: 11. 12. 2009
Spôsob konania: Hlasovanie o návrhu uznesenia veriteľského
výboru sa koná písomnou formou v súlade s § 38 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“)
Prítomní (hlasujúci) členovia veriteľského výboru:
1. Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava, IČO:
00 686 930
Zastúpený: Mgr. Michal Hollý, Ďumbierska 18, 974 11 Banská
Bystrica na základe Dohody o plnej moci, vykonávajúci pôsobnosť predsedu veriteľského výboru – počet hlasov 1
2. DONIVO TC, s.r.o., ul. Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 36 746 321, zastúpený: JUDr. Juraj Džmura,
advokátsky koncipient, Advokátska kancelária Laššák, s.r.o.,

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica na základe plnej moci
– počet hlasov 1
3. ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava,
IČO: 35 825 286 zastúpený: JUDr. Peter Bizub, advokát, Kollárovo nám. 9, 811 06 Bratislava na základe plnej moci – počet
hlasov 1
4. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 140, zastúpený: JUDr. Marian Vrlák,
právnik banky – počet hlasov 1
5. Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973,
zastúpený: Pavol Krivulčík, právnik veriteľa – počet hlasov 1
Program schôdze veriteľského výboru: 1. Posúdenie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu
Priebeh schôdze a hlasovanie: Predseda veriteľského výboru
oboznámil členov výboru s obsahom žiadosti dlžníka, ktorej účelom je predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní v súlade s § 143 ZKR ako aj s textom navrhovaného
uznesenia veriteľského výboru.
Hlasovanie sa uskutočnilo písomnou formou doručením kladného/záporného stanoviska predsedovi veriteľského výboru. Ku
dňu vyhotovenia zápisnice boli predsedovi veriteľského výboru
doručené kladné stanoviská od všetkých členov veriteľského
výboru.
Na základe takto doručených stanovísk členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutie
veriteľského výboru bolo uznášaniaschopné, keďže platne hlasovali všetci členovia veriteľského výboru (§ 38 ods. 3 ZKR).
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo
prijaté:
UZNESENIE č. 1
Veriteľský výbor ako orgán príslušný podľa § 143 ZKR na žiadosť
dlžníka: FEROSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 30,
977 01 Brezno, IČO: 36 627 887, zo dňa 30. 11. 2009 týmto dlžníkovi predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.
Odôvodnenie: Dlžník na schôdzi veriteľov konanej dňa 24. 11.
2009 oboznámil veriteľov so svojim zámerom obnoviť podnikateľskú činnosť v rozsahu dostatočnom pre možné budúce uspokojenie veriteľov. Za účelom realizácie tohto zámeru a s ohľadom
na sezónny charakter podnikateľskej činnosti dlžníka je zákonná
lehota na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu nedostatočná. Z tohto dôvodu veriteľský výbor súhlasil so
žiadosťou dlžníka tak ako to je uvedené vo výroku tohto
uznesenia
Predseda veriteľského výboru: Mgr. Michal Hollý, Tatrabanka,
a.s.
Ing. Bc. Tomáš Oravec, správca
q

K009515
Spisová značka súdneho spisu: 4K/11/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2009_S1312
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
bookmaster s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 366 153
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica o priebehu zasadnutia veriteľského výboru:
Spisová značka súdneho spisu: 4K/11/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2009_S-1312
Obchodné meno úpadcu: bookmaster s.r.o., so sídlom: Viničnianska cesta 19, 902 01 Pezinok, IČO úpadcu: 36 366 153,
miesto konania: Hotel Echo, Prešovská 39, 821 08 Bratislava,
termín konania: 04. 12. 2009, od 9:30 hod. do 10:00 hod.
Správca: Mgr. Michal Mihálik
A. Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
HH Medienbetriebe Beteiligung GmbH
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HH Druck & Medien GmbH
B & S Immobilienholding, spol. s r.o.
B. Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Uloženie pokynov správcovi
4. Záver
K Bodu B – 1.:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Mgr. Michal Mihálik, pričom členovia veriteľského výboru konštatovali, že si nevyhradili zasadnutie bez účasti správcu. Bolo zistené, že členovia
veriteľského výboru boli riadne oboznámení s konaním zasadnutia.
Prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru, zasadnutie je
uznášaniaschopné podľa 38 ods. 2 ZKR.
K bodu B – 2.:
Voľba predsedu veriteľského výboru v zmysle § 38 ZKR:
Na predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý:
HH Medienbetriebe Beteiligung GmbH
Hlasovanie členov veriteľského výboru:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
zdržali sa hlasovania: 0 hlasov
nehlasovali: 0 hlasov
Uznesenie č. 1:
„Členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského
výboru HH Medienbetriebe Beteiligung GmbH“
K bodu B – 3.:
Bol prednesený návrh na poskytnutie nasledovného odporúčania
podľa § 83 ods. 2 ZKR a následne súhlasu podľa § 78 ods. 2
správcovi:
1. Uzatvorenie trojstrannej dohody medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a HH Druck & Medien GmbH, na
podklade ktorej dôjde k vysporiadaniu vlastníckeho práva k výrobnej technológii, ktorá je v súpise majetku uvedená s poznámkou o spornom zápise v prospech spoločnosti KOLBUS GmbH &
Co. KG, ktorá si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva. Uzavretím dohody správca uzná vlastnícke právo spoločnosti KOLBUS
GmbH & Co. KG, pričom po vylúčení jednotlivých položiek tvoriacich túto výrobnú technológiu zo súpisu majetku, zapíše do súpisu majetku pohľadávku voči spoločnosti KOLBUS GmbH & Co.
KG, vo výške zodpovedajúcej predpokladanému výnosu z predaja výrobnej technológie poníženú o neuspokojený nárok spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG a pomerne poníženú vzhľadom na existenciu pohľadávky spoločnosti HH Druck & Medien
GmbH (pomer bookmaster s.r.o. 70%, HH Druck & Medien
GmbH 30%). Zároveň veriteľský výbor berie na vedomie žiadosť
správcu o vylúčenie príslušných majetkových zložiek, na ktoré sa
dohoda vzťahuje, zo súpisu majetku.
Hlasovanie členov veriteľského výboru o poskytnutí odporúčania
k uzavretiu vyššie opísanej trojstrannej dohody:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
zdržali sa hlasovania: 0 hlasov
nehlasovali: 0 hlasov
Hlasovanie členov veriteľského výboru o udelení súhlasu k vylúčeniu majetkových zložiek dotknutých vyššie opísanou trojstrannou dohodou zo súpisu majetku:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
zdržali sa hlasovania: 0 hlasov
nehlasovali: 0 hlasov
Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor poskytol správcovi Mgr. Michalovi Mihálikovi
odporúčanie k uzavretiu dohody, ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice.“
Veriteľský výbor udelil správcovi Mgr. Michalovi Mihálikovi súhlas

k vylúčeniu nasledovných majetkových zložiek zo súpisu
majetku:
stroj na znášanie hárkov ZU 804.L
nakladač knižných blokov XMT 280
linka na mäkkú väzbu KM473/26
zariadenie na predohrev PUR lepidla
zariadenie na predohrev Hotmelt lepidla Primelter HM-RU
zariadenie na predeohrev Hotmelt lepidla Primelter HM-S
stroj na 3-stranný orez HD 142.P
krížový vykladač knižných blokov RIMA XRS 130
linka na výrobu knižných dosiek DA /260
predohrev na gulatenie chrbta HB 530
linka na výrobu tvrdej väzby BF 512
knižný stohovač BSD 60
ryhovací stroj FIDIA
stroj na lepenie predsádok a navliekanie hárkov COLLAMTIC
niťošijací stroj ASTER
2. Veriteľský výbor navrhol uloženie nasledovných pokynov
správcovi Mgr. Michalovi Mihálikovi:
Správca je oprávnený speňažiť majetok úpadcu podľa § 92 ods.
1 písm. d) ZKR, avšak je povinný si vyžiadať k speňaženiu záväzný pokyn veriteľského výboru. Správcovi sa navrhuje uložiť,
aby vyzval záujemcov o nadobudnutie, resp. nájom majetku
úpadcu k rokovaniam, a to aj za účasti veriteľského výboru.
Správcovi sa ďalej navrhuje uložiť, aby viedol rokovania s príslušnými subjektmi, za účelom znovuobnovenia dodávky médií(elektrická energia, plyn, voda).
Hlasovanie členov veriteľského výboru o uložení vyššie opísaných pokynov:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
zdržali sa hlasovania: 0 hlasov
nehlasovali: 0 hlasov
Uznesenie č. 3:
„Veriteľský výbor udelil správcovi Mgr. Michalovi Mihálikovi nasledovné pokyny:
Správca je oprávnený speňažiť majetok úpadcu podľa § 92 ods.
1 písm. d) ZKR, avšak je povinný si vyžiadať k speňaženiu záväzný pokyn veriteľského výboru. Správcovi sa ukladá, aby vyzval záujemcov o nadobudnutie, resp. nájom majetku úpadcu k
rokovaniam, a to aj za účasti veriteľského výboru.
Správcovi sa ďalej ukladá, aby viedol rokovania s príslušnými
subjektmi, za účelom znovuobnovenia dodávky médií(elektrická
energia, plyn, voda).“
K bodu B – 4.:
Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným
členom veriteľského výboru za účasť.
V Bratislave dňa 11. 12. 2009
Mgr. Michal Mihálik, správca
q

K009516
Spisová značka súdneho spisu: 4K24/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K24/2009/S112
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
UNIKREDIT a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 758 520
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu: UNIKREDIT a.s., Bazová 9, Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku, je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Jarmila Čižmárová, Kutlíkova
17, 851 02 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok a v
stredu od 9,00 – 16,00 hod, v utorok a vo štvrtok od 9,00 – 14,30
hod. a v piatok od 9,00 – 13,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na

www.zbierka.sk
14

Konkurzy a reštrukturalizácie

uvedenú adresu správcu, telefonicky na tel./zázn./fax:
02/68286690, alebo mailom: e-mail: cizmarova@akcizmarova.sk
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca
q

K009517
Spisová značka súdneho spisu: 28R/8/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28R/8/2009 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Viliam Štefkovič – Laugart, Kvetinová 1, Trenčín
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 37 663 569
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Danica Birošová, reštrukturalizačný správca dlžníka Viliam
Štefkovič – Laugart s miestom podnikania Kvetinová 1, Trenčín,
IČO: 37 663 569 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 032/658 3076.
V Trenčíne 15. 12. 2009
JUDr. Danica Birošová, správca
q

K009518
Spisová značka súdneho spisu: 2K/27/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2008 S1191
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo Komárany
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 675 077
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Oznámenie o dražbe
JUDr. Jozef Griščik, správca, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava ako správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo Komárany, 093 01 Komárany, IČO:
31 675 077, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa a veriteľského
výboru, ohľadom speňaženia majetku zo dňa 04. 09. 2009 a
07. 09. 2009 vyhlasuje dražbu a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Jozef Griščik, správca,
so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
ako správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo Komárany,
093 01 Komárany, IČO: 31 675 077;
Miesto dražby: Hotel Alibaba, Námestie slobody 51, 066 01
Humenné
Dátum dražby: 29. 01. 2010
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Opakovaná dražba: nie
Predmet dražby:
Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, zapísané na liste
vlastníctva č. 4989 Správy katastra Vranov nad Topľou, a to
konkrétne:
– parcela č. E-KN 2329/1, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
6 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2329/2, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
141 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2331, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
2337 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2332, druh: záhrady, výmera: 19322 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2333, druh: záhrady, výmera: 5216 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
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– parcela č. E-KN 2334, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
158083 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2336, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
150247 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2390, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
24679 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2399, druh: trvalé trávne porasty, výmera:
214951 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
– parcela č. E-KN 2400, druh: lesné pozemky, výmera: 9879 m2,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 39/41
Všetky vyššie uvedené parcely sú registrované ako parcely registra “E” evidované na mape určeného operátu. Ich hranice v teréne nie sú zreteľné. Pozemok s parc. č. E-KN 2329/1 je mierne
svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia mesta. Pozemok s parc. č. E-KN 2329/2 je mierne svahovitým pozemkom
mimo zastavaného územia mesta bez možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č. E-KN 2331 je mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia obce. Pozemok s
parc. č. E-KN 2332 je mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia mesta prístupný po nespevnenej komunikácii
bez možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č.
E-KN 2333 je mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného
územia mesta prístupný po nespevnenej komunikácii bez možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č. E-KN
2334 je mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia mesta prístupný po nespevnenej komunikácii bez možnosti
napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č. E-KN 2336 je
mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia mesta
bez možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č.
E-KN 2390 je mierne svahovitým pozemkom mimo zastavaného
územia mesta. Pozemok s parc. č. E-KN 2399 je mierne
svahovitým pozemkom mimo zastavaného územia mesta bez
možnosti napojenia na inžinierske siete. Pozemok s parc. č.
E-KN 2400 je súčasťou lesného pôdneho fondu, resp. je
porastený lesným porastom.
Podrobný opis pozemkov sa nachádza v znaleckom posudku č.
87/2008 zo dňa 27. 10. 2008 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Kondisom, v znaleckom posudku č. 76/2008 zo dňa 19. 09.
2008 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Kondisom, v znaleckom posudku č. 08/2009 zo dňa 19. 08. 2009 vypracovaný znalcom Ing. Mariánom Baranom. Tieto posudky sú k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov úpadcu k vyššie uvedeným pozemkom je v
zmysle uvedených znaleckých posudkov 239. 926,47 €.
Najnižšie podanie: 239. 926,47 €
Minimálne prihodenie: 300 €
Dražobná zábezpeka: 23. 992,65 €
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: Bankovým prevodom
alebo vkladom na bankový účet úpadcu č. 2683286755/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: (IČO účastníka
dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa), popis: ZABEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná
na účet najneskôr do otvorenia dražby. Dražobná zábezpeka
môže byť zložená aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej
záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou
kartou ani šekom.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby; alebo
2. originálom notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky;
alebo
3. originálom listiny preukazujúcej poskytnutie bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet bezodkladne po skončení dražby a oznámení čísla bankového účtu správcovi. Úspeš-
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nému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky
bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet úpadcu č.
2683286755/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) tak, aby bola na daný účet pripísaná
do 15 dní od dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Dňa 11. 01. 2010 o 10:00 hod. a 18.
01. 2010 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je potrebné oznámiť
správcovi vopred najneskôr do 15:00 hod. posledného predchádzajúceho pracovného dňa na tel. č. 02 5441 0096.
Vyzývam účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré
spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný
pas a pod.),
c) ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v
ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac, z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z
obchodného registra)
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne overením podpisom zastúpeného účastníka,
z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca
konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
Osvedčujúci notár: JUDr. Slavka Považancová, Štefánikova 18,
066 01 Humenné.
Nadobudnutie vlastníctva: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú
vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a správca
zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnej správe katastra. Následne mu správca odovzdá predmet
dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 78 ods. 3 zákona č. 7 /2005 Z.z.:
Ten, kto uplatňuje právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu,
musí tak urobiť u správcu alebo na súde žalobou podanou proti
správcovi najneskôr do 30 dní od zverejnenia zápisu tohto majetku do súpisu v Obchodnom vestníku. Neskôr môže právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu uplatniť u správcu alebo na
súde žalobou podanou proti správcovi len ten, koho majetok bol
zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho
alebo bez poznámky, i keď mal byť zapísaný s poznámkou v prospech neho. Ak sa právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu
včas neuplatní, zanikne; právo vylučujúce zapísanie majetku do
súpisu zanikne najneskôr rozvrhnutím výťažku zo speňaženia
dotknutého majetku.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 a 6 zákona č. 527/2002 Z.z.:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu
domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka
(§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom
mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Bratislave dňa 15. 12. 2009
JUDr. Jozef Griščík, správca
q

K009519
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
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 II.
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) Na podávanie ponúk sú určené tri pracovné dni odo
dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní 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
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K009520
Spisová značka súdneho spisu: 2R/2/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2009S1158
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
JUOS a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 708 455
Iné zverejnenie
Zverejnenie doplňujúceho znenia uznesenia veriteľského výboru
zo dňa 14. 12. 2009:"veriteľský výbor odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení plánu hlasovali za jeho prijatie."
Ing. Štefan Tichý, správca
q

K009521
Spisová značka súdneho spisu: 29K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2009 S273
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
COLMET Slovakia a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 267
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Čiastočná úhrada pohľadávky
spoločnosťou Kopr s.r.o. Knežmost dňa 30. 11. 2009, na základe
dohody o uznaní záväzku a jeho splatení zo dňa 29. 9. 2009;
zostatková suma: 1321,16; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): ČSOB a.s.; súpisová hodnota majetku: 1321,16 EUR
JUDr. Ján Súkeník, správca
q

K009522
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2007
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2007 S1070
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36010413
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil LIAZ Furman EČ: PU 355
AT; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil AVIA 80L EČ: ZA 132 AT;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Mercedes ATEGO EČ: PB
729 AF; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Fiat DUCATO EČ: ZA 006
BU; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Renault MIDLUM EČ: SN
575 AK; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Traktor EČ: PD 958 AB; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Renault MASCOT EČ: PU

137AI; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil AVIA 80L EČ: ZA 133 AT;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Mercedes BENZ 308D
EČ: PD 263 AH; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Mercedes BENZ 1217 EČ:
PU 852 AC; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Mercedes ATEGO EČ: ZA
437 AK; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automobil Renault MYDLUM EČ: SN
768 BA; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 500,- eur
JUDr. Peter Frajt, správca
q

K009523
Spisová značka súdneho spisu: 1R 2/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1R 2/2009 S 546
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FINERGIA, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 633 633
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 552;
obec: Žilina; štát: SR; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo
LV: 769; parcelné číslo: 1348; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 7050,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
311, 312
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 408;
obec: Žilina; štát: SR; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo
LV: 1455; parcelné číslo: 1349/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 5220,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s., IČO: 31 575 951
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
157
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 472;
obec: Žilina; štát: SR; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo
LV: 1455; parcelné číslo: 1349/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 6050,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
310, 311, 312
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Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
1070; obec: Žilina; štát: SR; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 1455; parcelné číslo: 1353/3; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 13670,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
311, 312
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
1649; obec: Žilina; štát: SR; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 1455; parcelné číslo: 1353/1; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 21060,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s.,IČO: 31 575 951
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
157
Stavba
Popis stavby: Budova z UNIMO BUNKY – UNIMO 2 + prístavba;
obec: Žilina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 1455; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1353/1; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 14. 000,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Dexia banka
Slovensko a.s.,IČO: 31 575 951
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
157
Stavba
Popis stavby: Prevádzková budova – UNIMO 6; obec: Žilina;
štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov
katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 769; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1348; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 7000,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
311, 312
Stavba
Popis stavby: Budova UNIMO bynky – Klima; obec: Žilina; štát:
SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 1455; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1349/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 9500,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
310, 311, 312
Stavba
Popis stavby: Budova z UNIMO bunky – UNIMO 5; obec: Žilina;
štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov
katastrálneho územia: Bytčica; číslo LV: 1455; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1353/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 24000,- EUR
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská
záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
311, 312
JUDr. Ján Ďurove, správca
q

K009524
Spisová značka súdneho spisu: 29K/6/2007
Spisová značka správcovského spisu: 29K/6/2007S172
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
GEKO spol. s r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 647 812
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Špeciálne vozidlo – TATRA 148, SG
autorýpadlo, rok výroby 1981, farba žltá, EČ: PD344AT, nepojazdné – v šrotovej hodnote; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 331,94 EUR /10. 000,SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že
jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Autobus diaľkový triedy B – Avia
Čavdar C 51, rok výroby 1990, farba modrá, EČ: PD805BJ, nepojazdné – v šrotovej hodnote; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
neuvedené; súpisová hodnota majetku: 331,94 EUR /10. 000,SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že
jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladné vozidlo –Praga V3S, BA
valníková, rok výroby 1997, farba zelená, EČ: PD062BH, nepojazdné – v šrotovej hodnote; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 331,94 EUR /10. 000,SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že
jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladné vozidlo – Avia 31 N, BA
valníková, rok výroby 1987, farba modrá, EČ: PD905BG, nepojazdné – v šrotovej hodnote; spoluvlastnícky podiel úpadcu: ne-
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uvedené; súpisová hodnota majetku: 398,33 EUR /12. 000,SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že
jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladné vozidlo – TATRA T 148 S1,
BA sklápacia, rok výroby 1978, farba oranžová, EČ: PD797BB,
nepojazdné – v šrotovej hodnote.; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 431,52 EUR /13.
000,- SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že

jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladné vozidlo – Citroen C 15 D
VD PP, BB skriňová, rok výroby 1997, farba biela, EČ: PD046AZ,
nepojazdné – v šrotovej hodnote; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
neuvedené; súpisová hodnota majetku: 497,91 EUR /15. 000,SKK/
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 15. 12. 2009 – Na vylúčenie motorového vozidla úpadcu Uznesením sp.zn.
29K/6/2007-445 zo dňa 30. 11. 2009 udelil súhlas oprávnený orgán/ Okresný súd Trenčín vykonávajúc pôsobnosť veriteľského
výboru podľa ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, ktorý bol doručený správcovi dňa 03. 12. 2009 z dôvodu, že
jeho vymáhanie súdnou cestou by bolo zjavne neúčelné alebo
náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili prípadný možný výťažok z jeho
speňaženia.
JUDr. Mária Bustinová, správca
q
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Krajský súd v Bratislave
K009525
č. k. 7K 103/97-321
Rozvrhové uznesenie
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ing. Eduard
Fekete, RENOSTAV, Hrušková 27, 831 06 Bratislava, IČO:
11 686 570, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty:
JUDr. Alexandra Korbeľová, Budovateľská 2, 821 08 Bratislava,
o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty takto
rozhodol:
Správcovi konkurznej podstaty JUDr. Alexandre Korbeľovej sa
priznáva konkurzná odmena celkom vo výške 17 706,86 €
(533 436,90 Sk), z toho v priebehu konkurzu bola vyplatená vo
výške 6 638,78 € (200 000 Sk), na doplatenie zostáva suma
11 068,08 €.
Pohľadávky oddelených veriteľov budú uspokojené takto:
č. zv. 7 – Ing. Jozef Ružanský – CONSULT – vo výške 9 958,18 €
(300 000 Sk)
č. zv. 10 – Credit Clearing Center, a.s. (pôv. Slovenská sporiteľňa
a.s.) – vo výške 29 874,53 € (900 000 Sk).
Pohľadávky v 1. triede zistené neboli.
Pohľadávky veriteľov 2. triedy budú uspokojené v celej zistenej výške takto:
Č.
zv.
8
31

Veriteľ

V Sk

Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica
(pôvodne Okresný súd Bratislava 3)

7.396

V€
245,502

Okresný úrad Bratislava 3

50.000

1.659,696

Spolu v 2. triede

57.396

1.905,198

Na rozdelenie medzi veriteľov 3. triedy pripadá suma
35.407,25 € (1.066.678,80 Sk) a budú uspokojení v pomere
21,441183 % zo zistenej pohľadávky takto:
Č.
zv.
12

Zistená suma
v Sk

Veriteľ
Slovenská konsolidačná
a.s.
(pôv. Všeobecná zdrav.
poisťovňa)

1.168.718,0

Na vyplatenie
v Sk
v€
250.587,00

13

Sociálna poisťovňa,
pob. Bratislava

2.966.127,0

635.972,70

21.110,43

14

Sociálna poisťovňa
(pôv. NÚP)

345.215,4

74.018,25

2.456,96

34

Vzájomná zdravotná
poisťovňa Dôvera

47.675,5

10.222,20

339,31

36

Slovenská konsolidačná
a.s.
(pôv. Vzáj. zdrav. poisť.
Dôvera)

447.171,0

95.878,75

3.182,59

4.974.906,9

1.066.678,90

35.407,25

Spolu v 3. triede

Veritelia s pohľadávkami zistenými v 4. triede uspokojení nebudú.
Prípadný ďalší príjem do konkurznej podstaty z bankových úrokov správca vyplatí pomerne veriteľom III. triedy.
Správca je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote
do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Správca je povinný zaplatiť súdny poplatok za konkurz vo výške
1.869,- eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet tunajšieho súdu, č. ú.: 7000142457, VS: 1050818109, podľa
pripojeného prevodného príkazu.
Správca je povinný predložiť súdu návrh na zrušenie konkurzu
a doklady o splnení rozvrhového uznesenia v lehote do 15 dní po
splnení rozvrhového uznesenia.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O. s. p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 O. s. p. v nadväznosti na
§ 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 14. 12. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

8.317,96

q

Krajský súd v Košiciach
1K/258/1997-300

Zbavuje JUDr. Oľgu Liškovú, advokátku, ul. Štefánikova č.
882/39, Poprad, funkcie správkyne konkurznej podstaty.

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Pozemné
stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii, Levočská 866, Poprad,
IČO: 00 153 869, takto

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to na Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 7. decembra 2009

K009526
UZNESENIE

JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu

rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pozemné stavby Poprad, štátny podnik v likvidácii, Levočská 866, Poprad,
IČO: 00 153 869.

q
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K009527
3K/264/2005-101
IČS: 7005205410
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Miroslav Tibenský, nar. 4. 6. 1965, Jilemnického 52, Michalovce, o zrušení
konkurzu takto
rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Tibenský, nar. 4. 6. 1965, Jilemnického 52, Michalovce, po splnení
rozvrhového uznesenia.
Ukladá správcovi konkurznej podstaty Mgr. Vladimírovi Micajovi,
advokátovi, Starinská 2130/13, Humenné, aby do 30 dní odo dňa
právoplatnosti uznesenia písomne oznámil súdu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku úpadcu.

Zbavuje Mgr. Vladimíra Micaja, advokáta, Starinská 2130/13,
Humenné, 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) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
V Košiciach dňa 8. decembra 2009
JUDr. Lujza Maťašová v. r.
predsedníčka senátu
q

