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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K009801
sp. zn.: 3K/64/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava I, Radlinského 37, 817 89 Bratislava 15, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAUREA spol. s.r.o., so sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 694 467, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LAUREA spol.
s.r.o., so sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 694 467.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: QUICKSTEP SK,
s.r.o., Rovinka 320, 900 41 Rovinka, IČO: 36 666 688, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade,
ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K009802
sp. zn.: 6R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: SkyEurope
Airlines, a.s. v konkurze, so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04
Bratislava, IČO: 35 819 600, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vložka č. 2803/B,
správcom ktorého je Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, rozhodol
takto:
Súd konkurz na majetok úpadcu: SkyEurope Airlines, a.s. v konkurze, so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO:
35 819 600, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi Mgr. Ľubomírovi Bugáňovi, so sídlom
kancelárie: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu vo výške 3 319,39 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní
odo dňa doručenia písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K009803
sp. zn.: 3K/49/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
QUICKSTEP SK, s.r.o., Rovinka 320, 900 41 Rovinka, IČO:
36 666 688, zastúpeného JUDr. Štefanom Detvaiom, Advokátska kancelária Detvai, Ludik, Malý, Udvaros, Cukrová 14, 813 39
Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: QUICKSTEP SK, s.r.o., Rovinka 320, 900 41 Rovinka,
IČO: 36 666 688, rozhodol

K009804
sp. zn.: 6K/15/2007
OZNAM
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: VUIS NOVA, spol. s.r.o., so sídlom: Lamačská 8,
811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251, správcom ktorého je JUDr.
Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava,
uznesením 6K/15/2007 zo dňa 26. 11. 2009, rozhodol o vstupe
spoločnosti Maxel Enterprise Ltd., so sídlom: Rue De La Perle,
Global Gateway 619, Mahe, Providence, Seychelles, IČO:
047399, do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2009.
q

K009805
sp. zn.: 3K/48/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Bizzare,
s.r.o., so sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO:
35 895 560, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bizzare, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 895 560, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bizzare, s.r.o., so
sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 35 895 560.
Súd ustanovuje Mgr. Moniku Martonovú, so sídlom kancelárie:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: 1325, za
správcu dlžníka Bizzare, s.r.o., so sídlom: Bajkalská 22, 821 09
Bratislava, IČO: 35 895 560.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej
pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo
s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., a ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná
na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty
na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške
podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží
na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo sú-

hrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných
prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29
ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z.
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 (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na
doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. 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. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. 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 (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti
voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q
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K009806
sp. zn.: 3K/58/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Vydavateľstvo detských časopisov, s.r.o., so sídlom: Pražská 11,
811 04 Bratislava, IČO: 35 698 152, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vydavateľstvo detských časopisov,
s.r.o., so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 698 152,
rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Vydavateľstvo detských časopisov,
s.r.o., so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 698 152,
predbežného správcu JUDr. Martina Sečanského, so sídlom
kancelárie: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, značka
správcu: S 1206.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K009807
sp. zn.: 2K/69/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava I, Radlinského 37, P. O. Box 89, 817 89 Bratislava,
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEPLEX, s.r.o., so
sídlom: Brnianska 15, 811 04 Bratislava, IČO: 35 783 907, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TEPLEX, s.r.o., so
sídlom: Brnianska 15, 811 04 Bratislava, IČO: 35 783 907.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18. 12. 2009
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K009808
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:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Antona Klučiara, nar.
14. 09. 1975, trvale bytom: 980 11 Ožďany 175, prechodne
bytom: 974 01 Banská Bystrica, Moskovská 13.
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Otvára malý konkurz.
Ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty: Bankruptcy&Recovery Service k.s., so sídlom: Donovaly 167, 976 39
Donovaly.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZKR“), ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"), prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za
neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa
na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný
prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ
podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný
prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené
v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze 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 sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
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uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len O. s. p.) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa §197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K009809
sp. zn.: 31K/60/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: FIT TRANSPORT, s.r.o., Palešovo námestie 361/46, Spišské Podhradie,
053 04, IČO: 36 031 011, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: FIT TRANSPORT,
s.r.o., Palešovo námestie 361/46, Spišské Podhradie, 053 04,
IČO: 36 031 011.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby
na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým
nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca

novil: Ing. Daniel Šoltés, so sídlom kancelárie: Kukučínova č. 7,
040 01 Košice. Súd zároveň v uznesení vyzval veriteľov, aby
v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky ustanovenému
správcovi na adresu jeho kancelárie a na Okresný súd Košice I.
Lustráciou v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky súd zistil, že po vydaní vyššie
uvedeného uznesenia došlo k zmene sídla kancelárie ustanoveného správcu. Aktuálna adresa sídla kancelárie správcu podľa
zistení Okresného súdu Košice I je: Ing. Daniel Šoltés,
Murgašova č. 3, 040 01 Košice.
q

K009811
sp. zn.: 31K/61/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
FIMEX s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Dlhá Ves č. 162, IČO:
00 697 079, zast. Ing. Zoltánom Flanderom, likvidátorom, Dlhá
Ves č. 162, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FIMEX s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Dlhá Ves č. 162, IČO: 00 697 079.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K009812
sp. zn.: 31K/23/2008
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Spišská Nová Ves, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, 052 80,
Školská č. 24, proti dlžníkovi: Alcupro, a.s., so sídlom: Spišské
Vlachy, 053 61, Vajanského č. 146, IČO: 31 716 164, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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.).
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

q

K009810
sp. zn.: 9K/52/2009
OZNAM
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 20. 11. 2009, č. k.
9K/52/2009-37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2009,
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: STAVOSERVIS spol.
s.r.o., Jantárova 1, Košice, IČO: 31 660 798, a za správcu usta-

K009813
sp. zn.: 31K/49/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
DOMINI, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Michalovská 43, 040 11
Košice, IČO: 43 897 649, zast. Ing. Rastislavom Sedlákom, likvidátorom, so sídlom: Nám. Kozmonautov č. 1466/7, 040 12 Košice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
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takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: DOMINI, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Michalovská 43, 040 11 Košice, IČO: 43 897 649.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Jarmila Dudeková,
advokát, so sídlom kancelárie: Jantárova 30, 040 01 Košice, za
správcu podstaty.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote
15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu
o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok,
v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v dvoch
rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.:
31K/49/2009, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je
navrhovateľom, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne
v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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.).
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len „O. s. p.“), účastníci
majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na
pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti
voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust.
§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa
ust. § 15a ods. 3 O. s. p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na
súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6
ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9
ZKR).
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Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci
a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR (§ 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
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Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v platnom znení), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku
možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR považovať za úplnú;
o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa
v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29
ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 30 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K009814
sp. zn.: 31K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: FÉNIX VP, s.r.o., so sídlom: Košice – mestská časť Šaca, 040 15, Lúčna 14, IČO: 36 183 032, zast. JUDr.
Augustín Tomáš, advokát, so sídlom kancelárie: Floriánska č. 16,
Košice, 040 01, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106 a 107 z pôvodného veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom:
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Košice II,
Garbiarska č. 1, Košice, IČO: 00 634 816, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa
prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde
Košice I.

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.).
Okresný súd Košice I dňa 22. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K009815
sp. zn.: 9K/58/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Strama, nar. 23. 03. 1971, bytom: Štós č. 180, Štós, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ladislav Strama, nar.
23. 03. 1971, bytom: Štós č. 180, Štós.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby
na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým
nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K009816
sp. zn.: 26K/19/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing.
Zuzana Hámorská, 044 58 Kechnec 208, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Zuzana Hámorská, 044 58 Kechnec 208.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21. 12. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K009817
sp. zn.: 31K/33/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ARTHEMIS Security Agency s.r.o., so sídlom: Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 530 522,
rozhodol
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takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: ARTHEMIS Security Agency s.r.o., so
sídlom: Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO 36 530 522, predbežného
správcu JUDr. Jozefa Majorána, adresa kancelárie: Ľudovíta
Štúra 3, 934 01 Levice.
Súd ukladá predbežnému správcovi:
– zistiť hodnotu majetku dlžníka,
– preskúmať dlžníkove obchodné knihy,
– preskúmať dlžníkove právne úkony z hľadiska odporovateľnosti,
– vykonať právny rozbor pohľadávok.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o zistenej hodnote majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a predložiť ju súdu
v lehote do 22. 01. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 21. 12. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

2) dlžník – Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT, Roľníckej školy 28,
945 01 Komárno
3) predbežný správca – B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte
sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby
ste uhradili vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise
(origináli) pripojené do spisu, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním,
potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky,
ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na
inom súde alebo orgáne. Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte
akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Okresný súd Nitra dňa 21. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009818
sp. zn.: 32K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: KONTO
s.r.o., Kominárska 2 – 4, 839 09 Bratislava, IČO: 31 600 166,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Alena Zaťková,
nar. 22. 9. 1962, bytom: Komárno, Roľníckej školy 1531/28,
obchodné: Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT, 945 01 Komárno,
Roľníckej školy 28, IČO: 37 194 658, rozhodol
takto:
Ustanovuje B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom: Radlinského 50,
921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, sídlo kancelárie správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra, za predbežného správcu dlžníkovi: Ing. Alena
Zaťková, nar. 22. 9. 1962, bytom: Komárno, Roľníckej školy
1531/28, obchodné: Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT, 945 01
Komárno, Roľníckej školy 28, IČO: 37 194 658.
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 21. 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 21. 12. 2009
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K009819
sp. zn.: 32K/34/2009
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 32K/34/2009-64

V právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT, so sídlom: Roľníckej
školy 28, 945 01 Komárno, IČO: 37 194 658, predbežným správcom ktorého je B.F.B. správcovská, v.o.s., sídlo kancelárie správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, predseda
senátu nariaďuje pojednávanie na deň 27. 1. 2010 o 8.00 hod. na
Okresnom súde v Nitre, Štúrova 9, v miestnosti č. dv. 17, prízemie, na ktoré predvoláva:
1) navrhovateľ – KONTO, s.r.o., Kominárska 2 – 4, 839 09 Bratislava

K009820
sp. zn.: 2K/67/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu 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, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 2673/212A, 093 01 Vranov nad
Topľou, o návrhu úpadcu na uznanie konkurzu na jeho majetok
za malý zo dňa 11. 12. 2009, rozhodol
takto:
Uznáva konkurz na majetok úpadcu 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, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009821
sp. zn.: 2K/52/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov rozhodol v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 26 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: E & P,
s.r.o., so sídlom: Slavkovská 61, 060 01 Kežmarok, IČO:
36 493 996, o paušálnej odmene predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Miroslavovi Korchovi, so sídlom kancelárie: Kukorelliho P. O. BOX 104 1505/50, 066 01 Humenné, paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu výdavkov vo výške
524,34 €, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 13. 08. 2009 na účet tunajšieho súdu
pod položkou č. Ko 96/09,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške
471,48 € zloženého navrhovateľom dňa 13. 08. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 96/09.
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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 18. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009822
sp. zn.: 2K/59/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: 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: CAMEA computer
systems, spol. s r.o., so sídlom: Levočská 5, 080 01 Prešov, IČO:
31 700 641, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CAMEA computer systems, spol. s r.o., so sídlom: Levočská 5, 080 01 Prešov, IČO:
31 700 641,
ustanovuje správcu Ing. Štefana Tichého, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 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 59/2009. 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 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 má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
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 21. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009823
sp. zn.: 2K/58/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: 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: HEBAN-SK, s.r.o., so sídlom: Levočská 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 502 235, rozhodol
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takto:
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: HEBAN-SK, s.r.o., so sídlom: Levočská 11, 080 01 Prešov,
IČO: 36 502 235.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd
v Košiciach.
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 Prešov dňa 18. 12. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K009824
sp. zn.: 29K/11/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: DREVOUNION SLOVAKIA PRIEVIDZA, spol.
s r.o. v konkurze, so sídlom: Pravenec 271, ktorého správcom
je JUDr. Ingrid Galovcová, so sídlom kancelárie: Dvory
1933/20/1-6, Púchov, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky rozhodol
takto:
Návrh navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa,
so sídlom v Bratislave, pobočka: Prievidza, Matice Slovenskej
10, Prievidza, IČO: 30 807 484, na nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 21. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, samosudca
q

K009825
sp. zn.: 29R/2/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie
dlžníka: NRC, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Legionárska 31,
911 00 Trenčín, IČO: 36 304 573, o návrhu dlžníka na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu rozhodol
takto:
I. Reštrukturalizačný plán dlžníka: NRC, a.s. v reštrukturalizácii,
so sídlom: Legionárska 31, 911 00 Trenčín, IČO: 36 304 573,
o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 10. 12. 2009,
a ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia, sa potvrdzuje.
II. Reštrukturalizácia dlžníka: NRC, a.s. v reštrukturalizácii, so
sídlom: Legionárska 31, 911 00 Trenčín, IČO: 36 304 573, povo-

lená uznesením tohto súdu, č. k. 29R/2/2009-331 zo dňa 01. 07.
2009 s účinkami zverejnenia ku dňu 07. 07. 2009 sa končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 21. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, samosudca
q

K009826
sp. zn.: 29K/59/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
MVA – GASTRO s.r.o., so sídlom: Terézie Vansovej 1054/45,
020 32 Púchov, IČO: 36 303 810, práv. zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., so sídlom: Námestie sv.
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: MVA – GASTRO
s.r.o., so sídlom: Terézie Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov,
IČO: 36 303 810.
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 22. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, samosudca
q

K009827
sp. zn.: 28K/46/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
P&P spol. s r.o. so sídlom: Pravenec 411, IČO: 31 559 042, rozhodol
takto:
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: P&P spol. s r.o., so
sídlom: Pravenec 411, IČO: 31 559 042.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Otília Prachařová, so
sídlom kancelárie: Centrum I. 57/132, Dubnica nad Váhom.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: P&P spol. s r.o., so sídlom: Pravenec 411,
IČO: 31 559 042, 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 Na-
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riadenia Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
28K/46/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V. Poučenie pre veriteľov:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len
správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo,
aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne
a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to
platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. 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. Veriteľ,
ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze
právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených
týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku,
ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak
zanikne. 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. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva
z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze
môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi,
ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby,
ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú
pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí
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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 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, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. 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 má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky;
na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno 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. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom (§ 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Účastník konkurzného konania 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 (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005
Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu sme-
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ruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne;
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009828
sp. zn.: 28R/10/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Danubia Snack, s.r.o., so sídlom: Zlatovská cesta 35, Trenčín, IČO:
36 347 418, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka
rozhodol
takto:
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: Danubia Snack, s.r.o.,
so sídlom: Zlatovská cesta 35, Trenčín, IČO: 36 347 418.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje: JUDr. Danica Birošová, so
sídlom kancelárie: Piaristická 46, Trenčín.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Danubia Snack, s.r.o., so sídlom: Zlatovská cesta 35, Trenčín, IČO: 36 347 418, 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. 1346/200 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp.
zn. 28R/10/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú
súhlasu správcu:
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného
majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu,
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov
na uspokojení ich pohľadávok,
– vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.
7/2005 Z. z.),
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
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– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 16 597 €, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len
čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 zák.
č. 7/2005 Z. z. vrátane uznania záväzku vykonaného na súde
v konaní o určenie popretej pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote
len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada
a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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
pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka alebo
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva
viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí
k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené
k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii 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 reštruk-
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turalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného
predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje
aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú
v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je
povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na
doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi
potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení
uviesť, či prihlášku možno 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. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Účastník reštrukturalizačného konania 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 (§ 197 ods. 6 zák. č.
7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009829
sp. zn.: 28K/52/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: LANDERT Keramik, spol. s r.o., so sídlom:
Štverník 662, Brezová pod Bradlom, IČO: 35 751 851, o návrhu
správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti preddavku rozhodol
takto:
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatila správcovi Ing. Beate Krausovej, so sídlom
kancelárie: Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 1 659,70 € na účet úpadcu, číslo
účtu 5037754001/5600 vedený v pobočke DEXIA Banky v Brezovej pod Bradlom, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 94/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009830
sp. zn.: 28K/57/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Alexander Baďo, nar. 19. 04. 1963, bydliskom Mostná
11/12, Handlová, rozhodol
takto:
Opravuje sa výrok uznesenia tunajšieho súdu, č. k.
28K/57/2009-26 zo dňa 09. 12. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 12. 2009, tak, že navrhovateľovi sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 eura.
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu, č. k.
28K/57/2009-26 zo dňa 09. 12. 2009, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009831
sp. zn.: 28R/11/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: D M P
s.r.o. so sídlom: Lúky 328, IČO: 36 691 321, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: D M P s.r.o., so sídlom:
Lúky 328, IČO: 36 691 321.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová, so
sídlom kancelárie: Piaristická 46, Trenčín.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: D M P s.r.o., so sídlom: Lúky 328, IČO:
36 691 321, 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. 1346/200 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp.
zn. 28R/11/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú
súhlasu správcu:
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného
majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
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– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu,
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov
na uspokojení ich pohľadávok,
– vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia
§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.),
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20 000 €, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len
čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 zák.
č. 7/2005 Z. z. vrátane uznania záväzku vykonaného na súde
v konaní o určenie popretej pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote
len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada
a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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 pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka ne-

uplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka alebo
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva
viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí
k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené
k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak
veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad,
súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného
predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje
aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v
prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky;
k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ
zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
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. Veriteľ
zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Účastník reštrukturalizačného konania 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 (§ 197 ods. 6 zák. č.
7/2005 Z. z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009832
sp. zn.: 29K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo v konkurze, so sídlom: Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín, IČO:
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00 167 614, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo, so sídlom kancelárie: Haškova 18, Nové Mesto nad Váhom, o návrhu
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 77 60 05, na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok rozhodol
takto:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005, sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od
doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku
odstránila neúplnosť návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok,
ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 11. 12. 2009 k sp. zn.
29K/16/2009 nasledovne:
– je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy
o postúpení daňových pohľadávok uzavretej medzi postupcom
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. č. 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, a postupníkom: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 77 60 05, zo dňa 6. 11. 2009, na ktorej budú úradne
osvedčené podpisy oboch zmluvných strán.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 3
písm. l) O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 21. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, samosudca
q

K009833
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, práv. zast. JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou, so sídlom: Jesenského 231/5, Partizánske,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Gen.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín.
Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť
majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu
v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do
funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do
25 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009834
sp. zn.: 28R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie
dlžníka: LES, s.r.o., so sídlom: Hodžova 9, Trenčín, IČO:
36 315 796, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného
plánu rozhodol
takto:
I. Reštrukturalizačný plán dlžníka: LES, s.r.o., so sídlom: Hodžova 9,
Trenčín, IČO: 36 315 796, o ktorom hlasovala schvaľovacia

schôdza dňa 15. 12. 2009, a ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia,
sa potvrdzuje.
II. Reštrukturalizácia dlžníka: LES, s.r.o., so sídlom: Hodžova 9,
Trenčín, IČO: 36 315 796, povolená uznesením tohto súdu, č. k.
28R/3/2009-369 zo dňa 03. 07. 2009 s účinkami zverejnenia ku
dňu 09. 07. 2009 sa končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K009835
sp. zn.: 31K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Hotel
Eden Piešťany, spol. s r.o., IČO: 36 695 572, Winterova 60,
921 01 Piešťany, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19182/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Hotel Eden Piešťany, spol. s r.o., IČO:
36 695 572, Winterova 60, 921 01 Piešťany, predbežného správcu
JUDr. Barboru Volárovú, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11,
921 01 Piešťany.
Súd ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia
do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 22. 12. 2009
Mgr. Jozef Mačej, sudca
q

K009836
sp. zn.: 25K/31/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Sereď, Vonkajší rad 795/4, 926 01
Sereď, IČO: 00 634 816, proti dlžníkovi: Renáta Slovakia spol.
s.r.o., IČO: 36 220 434, Murgašova 1992, 926 01 Sereď, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro,
vo vložke č. 10245/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Renáta Slovakia
spol. s.r.o., IČO: 36 220 434, Murgašova 1992, 926 01 Sereď.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia 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 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 22. 12. 2009
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K009837
sp. zn.: 3K/18/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PROINVEST, s.r.o., so sídlom: Palárikova 81, 022 01 Čadca, IČO:
31 609 686, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Konkurzné konanie dlžníka: PROINVEST, s.r.o., so sídlom:
Palárikova 81, 022 01 Čadca, IČO: 31 609 686, pre nedostatok
majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia zverejnením
v Obchodnom vestníku na Okresnom súde Žilina. V odvolaní je
potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia
alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K009838
sp. zn.: 4K/25/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci na základe návrhu dlžníka: AUTODOPRAVA – MARČEK, s.r.o., Kosovo 3, Ružomberok, IČO:
43 832 351, začatého konkurzného konania týkajúceho sa majetku
dlžníka rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: AUTODOPRAVA – MARČEK, s.r.o.,
Kosovo 3, Ružomberok, IČO: 43 832 351, predbežného správcu:
JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 5,
010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj
na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch,
pričom poslednú zo správ predložiť súdu do 25 dní od ustanovenia
do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K009839
sp. zn.: 1K/11/2008
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: DEMKO, s.r.o., 034 81 Lisková 901, IČO:
36 406 384, správcom ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so
sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu
Slovenskej konsolidačnej, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Sociálna
poisťovňa, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 – 10, Bratislava,
IČO: 30 807 484, v celkovej výške 108. 738,36 €, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Sociálnej poisťovni, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 – 10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka (§ 26 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21. 12. 2009
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
q

K009840
sp. zn.: 3K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový
úrad Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PREFA Bytča – Hrabové,
a.s., so sídlom: 014 01 Bytča – Hrabové, IČO: 31 638 988, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: PREFA Bytča – Hrabové,
a.s., so sídlom: 014 01 Bytča – Hrabové, IČO: 31 638 988.
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
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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 22. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K009841
sp. zn.: 2K/7/2008
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Bejdák, nar. 25. 05. 1971, Slnečná
166/24, 029 01 Námestovo, zastúpeného Lýdiou Bejdákovou,
nar. 07. 11. 1974, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo, ktorého
správcom je JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie: Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa – Sociálna poisťovňa, so

sídlom: Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
v celkovej výške 514,11 €, uplatnených prihláškami č. 1 až 6, na
nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka (§ 25 ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR).
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21. 12. 2009
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
q

Správcovia
K009842
Spisová značka súdneho spisu: 1R/6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2009 S1168
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FELDSAM, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 578 055
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Mgr. Tomáš Oravec, so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca dlžníka: FELDSAM,
spol. s r.o., so sídlom: Rázusa 14, 984 01 Lučenec, IČO:
31 578 055, podľa ust. § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 1. 2. 2010 o 10:00 hod. (prezentácia od 9:30 hod.) v priestoroch Office Center BB, Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica (2. posch.). Predmetom schôdze bude: 1. Otvorenie, 2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Záver. Právo zúčastniť sa na schôdzi má každý veriteľ
prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú
dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti
a výpisom z obch. registra.
Ing. Mgr. Tomáš Oravec, správca
q

K009843
Spisová značka súdneho spisu: 2K 7/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2008 S1140
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Automobilová doprava Veľký Krtíš, a.s. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 001 139
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu Automobilová doprava Veľký Krtíš, a.s.
"v konkurze", IČO: 36 001 139, Jarmočná 332, 992 10 Modrý Kameň v zmysle ust § 34 ods. 2 a § 37 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20. 01. 2010 o 10. 00 hod. v priesto-

roch reštaurácie New Angus, na Hornej č. 23, 974 01 Banská
Bystrica. Predmetom schôdze veriteľov bude voľba nového člena veriteľského výboru. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov dokladom
totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom
z obchodného registra.
JUDr. Matúš Boľoš, správca
q

K009844
Spisová značka súdneho spisu: 3K/35/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2009-S1230
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
UVL s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 683 341
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru UVL, s. r.o., IČO:
35 683 341, Majerníkova 36a, 841 05 Bratislava
Č. konania: 3K/35/2009
Dátum, čas, miesto konania: 21. 12. 2009 o 12. 00 hod. v sídle
kancelárie správcu konkurznej podstaty: Stachanovská 52,
821 05 Bratislava
Členovia: Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave IČO:
30807484, PK Bau Elemente AG, Hessel Gerätebau GmbH
IČO: DE121532641, Ľuboš Mihalička IČO: 34 392 653, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. IČO: 35 937 874.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru.
3. Záver.
K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12. 00 hod. Mgr. Peter
Podolský, správca, ktorý zasadnutie veriteľského výboru zvolal
v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v platnom znení písomnými pozvánkami. Na základe prítomnosti členov veriteľského výboru,
v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR správca skonštatoval, že veriteľ-
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ský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci piati
členovia.
K bodu 2.)
a) Správca navrhol, aby za predsedu veriteľského výboru bola
zvolená spoločnosť Sociálna poisťovňa so sídlom: v Bratislave
IČO: 30807484
Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania:
Za: 5 hlasov.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.
Uznesenie č. 1:
Predsedom veriteľského výboru je veriteľ: Sociálna poisťovňa so
sídlom: v Bratislave IČO: 30807484
K bodu 3.)
Správca skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 12. 30 hod. a zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
V Bratislave dňa 21. 12. 2009
Zapísal správca konkurznej podstaty:
Mgr. Peter Podolský
Mgr. Peter Podolský, správca
q

K009845
Spisová značka súdneho spisu: 2R/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2009 S1168
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ELEKTRIK +, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 720 836
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum konania: 21. december 2009
Miesto konania: VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (sídlo predsedu VV)
Čas konania: od 11:00 hod.
Prítomní: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 – Mgr. Mária Boublíková – na základe
poverenia,
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO:
31320155 – Mgr. Roman Tekely - na základe poverenia/ predseda veriteľského výboru,
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol.s.r.o., Plynárenská 7/B, 820 09
Bratislava, IČO:
35 796 570 – v zast. Mgr. Ľudmila Spůrová – advokátka,
Správca – Ing. Bc. Tomáš Oravec.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola splnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV
3. Hlasovanie o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia:
Na úvod predseda veriteľského výboru VUB a.s. (Mgr. Roman
Tekely na základe poverenia) privítal prítomných členov veriteľského výboru a správcu Ing. Bc. Tomáša Oravca pričom konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade
so zákonom, na zasadnutie veriteľského výboru sa dostavili
všetci traja jeho členovia a teda je uznášaniaschopný.
2. Kontrola splnenia uznesenia z predchádzajúcej schôdze VV:
Predseda VV – VUB a.s. (Mgr. Tekely) skonštatoval, že predkladateľ predložil návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu
dňa 09. 12. 2009 všetkým jeho členom v zákonom stanovenej lehote. VV konštatoval, že predložený prepracovaný reštrukturalizačný plán obsahuje všetky pripomienky a návrhy, tak ako boli
uvedené v uzneseniach z predchádzajúcej schôdze VV.
3. Hlasovanie o pláne:
Predseda VV navrhol hlasovať o schválení predloženého reštrukturalizačného plánu.

Následne vyzval predseda VV k hlasovaniu o schválení predloženého reštrukturalizačného plánu.
Za prijatie uznesenia hlasovali: 2 členovia VV
Proti prijatiu uznesenia hlasoval: 1 člen VV
Zdržal sa: nikto
VV prijal uznesenie č. 1:
- Veriteľský výbor schvaľuje Reštruktualizačný plán na reštruktualizáciu dlžníka ELEKTRIK+, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 9,
965 01 Ladomerská Vieska, IČO 36 720 836, vedenej Okresným
súdom Banská Bystrica, spis. značka 2R/5/2009 a zároveň VV
žiada Správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov.
4. Záver:
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11:25 hod.
Za predsedu veriteľského výboru: Mgr. Roman Tekely
Ing. Bc. Tomáš Oravec, správca
q

K009846
Spisová značka súdneho spisu: 1K/16/2007
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2007
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roľnícke družstvo podielníkov Bardejov, so sídlom: 086 22
Kľušov 268
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 446 262
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Uznesenie
Zástupca veriteľského výboru Poľnohospodárskeho podielnického družstva Bardejov, zast. Františkom Kuľkom udeľuje záväzný
pokyn správcovi na odpredaj majetku patriaceho do všeobecnej
konkurznej podstaty. Predmetom záväzného pokynu je - stavba ovčín s pivnicou so súpisným číslom 253 postavená na pozemku
s parc. č. 253, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lukavica, - stavba - ovčín - ošipareň so súpisným číslom 254 postavená na pozemku s parc. č. 254, nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Lukavica, - stavba - váha - vrátnica so súpisným číslom
255 postavená na pozemku s parc. č. 255, nachádzajúcom sa
v katastrálnom území Lukavica, - stavba - kravín so súpisným
číslom 257 postavená na pozemku s parc. č. 257, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lukavica, - stavba - kurín so súpisným číslom 259 postavená na pozemku s parc. č. 259, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lukavica, - stavba - kravín
s pivnicou so súpisným číslom 261 postavená na pozemku
s parc. č. 261, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lukavica, ktoré sú ako nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností
vedenom Správou katastra Bardejov, pre katastrálne územie Lukavica, obec Lukavica, okres Bardejov, na liste vlastníctva č.
136, 2.- stavba - poľnohospodársky objekt so súpisným číslom
132 postavená na pozemku s parc. č. 374/1, nachádzajúcom sa
v katastrálnom území Hervartov, ktorá je ako nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Bardejov, pre katastrálne územie Hervartov, obec Hervartov, okres Bardejov, na liste vlastníctva č. 513, 3.- pozemok s parc. č. KN-C
1039 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2; nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mokroluh, - pozemok s parc. č.
KN-C 1040/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1047 m2; nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mokroluh, - stavba - silážna
jama bez označenia súpisným číslom postavená na pozemku
s parc. č. 200, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mokroluh,- stavba - chata so súpisným číslom 32 postavená na pozemku s parc. č. 1140, nachádzajúcom sa v katastrálnom území
Mokroluh,ktoré sú ako nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Bardejov, pre katastrálne
územie Mokroluh, obec Mokroluh, okres Bardejov, na liste vlastníctva č. 165 (ďalej len predmet dražby). 4. hnuteľné vecí – súpis, ktorý tvorí prílohu č. 1 – cena hnuteľných vecí, na základe
účtovnej hodnoty 635,55 € - 19. 146,70 Sk.
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cia): VOLKSBANK Slovensko, a.s.; súpisová hodnota majetku:
55,05 EUR
JUDr. Jozef Sedliak, správca

Najnižšie podanie a dražobná zábezpeka
Zmluvné strany sa dohodli, že najnižšie podanie v rámci dražby
predmetu dražby je 59. 889,36EUR /1. 804. 226,86Sk, súčet
ceny hnuteľných vecí určených navrhovateľom dražby a sumy
zodpovedajúcej 100% hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom vo vzťahu k nehnuteľnostiam /.
Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota minimálneho prihodenia
v rámci dražby je 1. 000,-EUR. Dražobná zábezpeka je vo výške
17. 900EUR/539. 255,40Sk /. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že licitátor je oprávnený v rámci dražby vykonávanej podľa
tejto zmluvy znížiť najnižšie podanie až na sumu
24. 000,00EUR/723. 024Sk/, licitátor je teda oprávnený znížiť
najnižšie podanie o sumu 35. 889,36EUR/1. 081. 202,88Sk/.
Dražobník v záväzných podmienkach dražby určí termín obhliadky,výšku dražobnej zábezpeky, povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe. Vzhľadom na vyčerpanie programu zasadnutia zo zástupcom veriteľského výboru
predsedajúci poďakoval zástupcovi veriteľského výboru.
Zasadnutie ukončil o 10:40 hod.
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
JUDr. Jozef Jaroščák, správca

K009849
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2009 S 698
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Marián Bartišek
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10. 02. 1966
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 4250017807 – bežný účet;
zostatková suma: 48,41; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): VOLKSBANK Slovensko, a.s.; súpisová hodnota majetku:
55,05 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 27. 11. 2009 zrušený
účet, zostatok prevedený do pokladne.
JUDr. Jozef Sedliak, správca

q

q

K009847
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
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 385. 000 EUR; mena: EUR; dlžník: KOLBUS
GmbH & Co. KG; právny dôvod vzniku: Vzhľadom na uplatnenie
výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS
GmbH & Co. KG pre nezaplatenie časti kúpnej ceny za hnuteľné
veci pôvodne zaradené do súpisu majetku, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH
& Co. KG a spoločnosťou HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa
tiež podieľala na zaplatení kúpnej ceny za príslušné hnuteľné
veci. Na základe tejto dohody došlo k vylúčeniu hnuteľných vecí,
pri ktorých bol sporný zápis, zo súpisu majetku, pričom sú nahradené touto pohľadávkou, ktorej výška je určená nasledovne: od
ceny, za ktorú budú vylúčené hnuteľné veci speňažené, sa odpočíta zostávajúci nárok spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
(nezaplatená kúpna cena + príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 % pre úpadcu a 30 % pre spoločnosť HH
Druck & Medien GmbH (podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej
ceny). Predbežný predpoklad závisiaci od speňaženia
vylúčených hnuteľných vecí stanovuje výšku pohľadávky na
385. 000 EUR; súpisová hodnota majetku: 385. 000 EUR
Mgr. Michal Mihálik, správca
q

K009848
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2009 S 698
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Marián Bartišek
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10. 02. 1966
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 4250017807 – bežný účet;
zostatková suma: 55,05; mena: EUR; banka (alebo iná inštitú-

q

K009850
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
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: zariadenie na predohrev Hotmelt lepidla PRIMELTER HM-S LH 370, rok výroby 2007 výrobca: KOLBUS, Nemecko ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 12. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: stroj na lepenie predsádok a navliekanie hárkov COLLMATIC ALEKSIA, rok výroby: 2007 výrobca:
MECCANOTECNICA, Taliansko; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 70. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
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+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: stroj na 3- stranný orez HD 142.P,
rok výroby: 2007 výrobca: KOLBUS, Nemecko; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 160. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: nakladač knižných blokov XMT 280,
rok výroby: 2007 výrobca: MECCANOTECNICA, Taliansko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
33. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70%
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: stroj na znášanie hárkov ZU 804.L,
20 staníc, vrát. kontrola hárkov OSC 4-60 vákuová pumpa Becker, vykladač ZA800 rok rozvod. skriňa TS.E výroby:2007 výrobca: KOLBUS, Nemecko ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 330. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zariadenie na predohrev PUR lepidla
NORDSON XNO 961, rok výroby: 2007 výrobca: KOLBUS, Nemecko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 15. 000 EUR
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Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: linka na mäkkú väzbu KM473/26,
26 dopravných svoriek vrát. dopravníkové pásy TS.L, rok výroby:
2007 výrobca KOLBUS, Nemecko. ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 380. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: krížový vykladač knižných blokov
XRS 130, RS 3310S, rok výroby: 2007 výrobca: RIMA; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
34. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: predohrev na gulatenie chrbta HB
530, rok výroby:2007 výrobca: KOLBUS, Nemecko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19. 000
EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
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vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: zariadenie na predohrev Hotmelt lepidla PRIMELTER HM- RU LH 370, rok výroby 2007 výrobca:
KOLBUS, Nemecko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 12. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70%
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: knižný stohovač BSD 60, rok výroby:
2007 výrobca: SIGLOCH, Nemecko; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 22. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70%
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: ryhovací stroj FIDIA CORDO 102
GARDA 102 MOHANDES vrát. RA CC lepiace zariadenie ROBATECH Concept B5/4 výrobca: FIDIA MACCHINE GRAF, Taliansko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 100. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %

pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: niťošijací stroj ASTER 180, rok výroby: 2007 výrobca: MECCANOTECNICA, Taliansko; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 70. 000
EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: linka na výrobu knižných dosiek DA
260/ vrát. zariadenia na výsek rožkoiv ECK 100, rok výroby: 2007
výrobca:KOLBUS, Nemecko ; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 220. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: linka na výrobu tvrdej väzby BF 512
vrát. dopr. pásov TS.L zariadenie na glejenie drážky ROBATECH
Concept B8/4 rok výroby:2007, výrobca: KOLBUS, Nemecko ;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
450. 000 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Deň vylúčenia: 18. 12.
2009. Dôvod vylúčenia: Vzhľadom na uplatnenie výhrady vlastníckeho práva zo strany spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG
pre nezaplatenie časti kúpnej ceny, ktoré bolo posúdené ako
odôvodnené, bola uzatvorená trojstranná dohoda medzi úpadcom, spoločnosťou KOLBUS GmbH & Co. KG a spoločnosťou
HH Druck & Medien GmbH, ktorá sa tiež podieľala na zaplatení
kúpnej ceny. Na základe tejto dohody je vylúčená táto hnuteľná
vec zo súpisu majetku, pričom je nahradená pohľadávkou, ktorej
výška je určená nasledovne: od ceny, za ktorú bude hnuteľná vec
speňažená po vylúčení zo súpisu, sa odpočíta zostávajúci nárok
spoločnosti KOLBUS GmbH & Co. KG (nezaplatená kúpna cena
+ príslušenstvo) a následne sa zostatok rozdelí v pomere 70 %
pre úpadcu a 30% pre spoločnosť HH Druck & Medien GmbH
(podľa pomeru účasti na zaplatení kúpnej ceny).
Mgr. Michal Mihálik, správca
q
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Krajský súd v Bratislave
K009851
č. k. 3K 48/03-540
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: FONS Slovakia s.r.o., Kočovská 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 307 025, takto
rozhodol:

Zbavuje Ing. Milana Kubicu, so sídlom: Záhradnícka 68, 821 08
Bratislava, funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 26. 11. 2009
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo
dňa 15. 12. 2003 pod č. k.: 3K 48/03-109 z dôvodu, že tu nie sú
predpoklady pre konkurz.
Zbavuje JUDr. Alexandra Floriša, so sídlom: AK, Paulínska 24,
917 01 Trnava, funkcie správcu konkurznej podstaty.

q

Krajský súd v Košiciach
K009852
1K/313/97-526

Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Štefana Straku,
Krmanova 1, Košice, zaniká dňom 10. decembra 2009.

rozhodol:

P o u č e n i e: Proti uzneseniu možno podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd
v Košiciach.
V Košiciach dňa 10. decembra 2009
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa

Ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr.
Kristínu Rigovú, Štúrova 44, Košice.

q

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: DARGOS,
a.s., Mojmírova 12, Košice, IČO: 31 721 656, o vyhlásenie konkurzu takto

Najvyšší súd Slovenskej republiky
rozhodol:

K009853
4Obo/92/2009

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17. júna 2009, č. k.: 1K 490/1995-225, potvrdzuje.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: Miroslav Červenický – ORIM, o.s., Gemerská č. 3, Košice, IČO:
10 687 394, o schválení konečnej správy, o odvolaní veriteľa Majetkový Holding, a. s., Prievozská č. 2/A, Bratislava, IČO:
35 823 364, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa
17. júna 2009, č. k.: 1K 490/1995-225, takto

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 26. novembra 2009
JUDr. Jana Zemaníková v. r.
predsedníčka senátu

UZNESENIE

q

