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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000407
sp. zn.: 3K/89/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
MOLY TRADE a.s., so sídlom: Školská 14, 900 33 Marianka,
IČO: 35 750 723, právne zastúpený advokátskou kanceláriou
CORPORATE LEGAL, s.r.o., so sídlom: Mestská 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 859 052, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOLY TRADE a.s., so sídlom: Školská 14, 900 33
Marianka, IČO: 35 750 723, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MOLY
TRADE
a.s., so sídlom: Školská 14, 900 33 Marianka, IČO: 35 750 723.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 13. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000408
sp. zn.: 3R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
VIENNA GATE GROUP, a.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 17 337 755, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: VIENNA GATE 1, a.s., so sídlom: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 885 173, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vložka č. 3329/B, rozhodol
takto:
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: VIENNA GATE 1, a.s., so
sídlom: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 885 173.
Súd ustanovuje do funkcie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Martina Benku 10,
811 07 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie 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.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
c) prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného
majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1
ZKR),
i) vykonanie právneho úkonu Dlžníka v pracovnoprávnych
vzťahoch,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov,
k) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 100. 000,- EUR,
l) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 100. 000,-EUR, ak nejde
o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených
Správcom,
m) akékoľvek plnenia Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií,
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe
spriaznenej s Dlžníkom,
o) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
p) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v zmysle ustanovenia § 124
ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
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 reštrukturalizácii 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 30 dní od povolenia re-
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štrukturalizácie. 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 a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa v 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
(zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj
v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú
v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. 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.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 13. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000409
sp. zn.: 4K/10/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: CIRCLE, s.r.o., so sídlom: Svetlá 10, 811 02
Bratislava, IČO: 35 975 202, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Pukalovič, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi JUDr. Jozefovi Pukalovičovi, so sídlom
kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 4. 647,15 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000410
sp. zn.: 4K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
TTG Elektro s.r.o., so sídlom: Ondrejská 1, 831 06 Bratislava,
IČO: 35 880 091, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: TTG Elektro s.r.o., so sídlom: Ondrejská 1,
831 06 Bratislava, IČO: 35 880 091, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Oľga Kontšeková,
so sídlom kancelárie: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, odmenu
v celkovej výške 663,88 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 131/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: TTG Elektro s.r.o., so sídlom:
Ondrejská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 35 880 091, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 130, pol. reg. 131/09 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
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správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 13. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000411
sp. zn.: 4K/34/2009
OZNAM
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa-dlžníka:
TTG Elektro s.r.o., so sídlom: Ondrejská 1, 831 06 Bratislava,
IČO: 35 8801 091, uznesením č. k. 4K/34/2009 zo dňa 15. 12.
2009 zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči
dlžníkovi: TTG Elektro s.r.o., so sídlom: Ondrejská 1, 831 06
Bratislava, IČO: 35 8801 091. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 01. 2010.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000414
sp. zn.: 2K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VADEX, s.r.o., so sídlom: 979 01
Rimavská Sobota, B. Bartóka 4, IČO: 36 645 508, správcom ktorého je Mgr. Jana Jandová, so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Súd priznáva Mgr. Jane Jandovej, so sídlom: Nám. SNP 15,
974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

q

q

K000412
sp. zn.: 6K/30/2008
UZNESENIE

K000415
sp. zn.: 9K/35/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Weimal Trade
a.s. v konkurze, so sídlom: Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 775 882, správcom ktorého je JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, rozhodol
takto:
Súd konkurz na majetok úpadcu: Weimal Trade a.s. v konkurze,
so sídlom: Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35 775 882,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi JUDr. Petrovi Kubíkovi, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu nepriznáva.

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: NOVÝ CECH, s.r.o., Mojmírova 12, 040 01 Košice,
IČO: 36 589 179, o odvolaní správcu podstaty z funkcie rozhodol
takto:
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Peter Jonáš, advokát, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 2393/29, Trebišov.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Zuzana Schwartzová,
so sídlom kancelárie: Vojenská č. 12, 040 01 Košice.
Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Petrovi Jonášovi, advokátovi, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 2393/29, Trebišov,
ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty Ing. Zuzane
Schwartzovej, so sídlom kancelárie: Vojenská č. 12, 040 01 Košice, bezodkladne predložil všetky prihlášky pohľadávok doručené
mu na adresu jeho kancelárie a vypracoval a predložil novému
správcovi podstaty podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Ukladá novému správcovi podstaty Ing. Zuzane Schwartzovej,
so sídlom kancelárie: Vojenská č. 12, 040 01 Košice, vypracovať
a predložiť súdu v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej
schôdze veriteľov podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok.

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 13. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000413
sp. zn.: 4K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Ján Králik AJKA, so sídlom: Bystrická 2487/32,
902 01 Pezinok, IČO: 36 950 921, správcom ktorého je Ing. Juraj
Tatara, so sídlom kancelárie: Ul. 29. augusta 28/D, 811 09 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi Ing. Jurajovi Tatarovi, so sídlom kancelárie: Ul. 29. augusta 28/D, 811 09 Bratislava, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2. 323,57 Eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K000416
sp. zn.: 9K/35/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: NOVÝ CECH, s.r.o., Mojmírova 12, 040 01 Košice,
IČO: 36 589 179, o zvolaní prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 4. marca 2010 o 10.00
hod. v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice,

www.zbierka.sk
OV 10B / 2010

© IURA EDITION, spol. s r. o.
5

Konkurzy a reštrukturalizácie

pojednávacia miestnosť č. 218/2. poschodie, a to s nasledovným
programom:
a) rozhodnutie o výmene ustanoveného správcu
b) voľba veriteľského výboru.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K000417
sp. zn.: 31K/21/2008
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: v Bratislave 814 99, Cintorínska ul.
č. 21, proti dlžníkovi: MAIA s.r.o., so sídlom v Košiciach, PSČ:
040 01, Garbiarska č. 5, IČO: 36 201 928, uverejňuje uznesenie
Krajského súdu v Košiciach, č. k. 4CoKR/3/2009-193, zo dňa
30. 12. 2009:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: MAIA s.r.o., so sídlom: v Košiciach, Garbiarska
5, o návrhu vertieľa TAJBA, a.s., Železničná 2, Čaňa, na povolenie vstupu do konania, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/21/2008-153 zo dňa 18. 11.
2009 takto
rozhodol:
Potvrdzuje uznesenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
q

K000418
sp. zn.: 31K/21/2008
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na
majetok úpadcu: MAIA s.r.o., so sídlom v Košiciach, 040 01,
Garbiarska č. 5, IČO: 36 201 928, na potvrdenie prevodu pohľadávky rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 a 158 z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce, Špitálska 20,
071 01 Michalovce, 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 12. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000419
sp. zn.: 31K/55/2008
UZNESENIE
Okresný súd v Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: KW TRANS s.r.o., so sídlom: Jantárová 30,
040 01 Košice, IČO: 36 599 697, o návrhu navrhovateľa: Slovglobal a. s., so sídlom: Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO:
43 906 907, na povolenie vstupu do konania rozhodol
takto:
Povoľuje vstup do konkurzného konania vedeného pod spisovou
značkou 31K/55/2008 navrhovateľovi: Slovglobal a. s., so sídlom: Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 43 906 907, namiesto konkurzného veriteľa: JH Trans s.r.o. v konkurze, so sídlom: Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO: 36 686 492, zast.
správcom podstaty Ing. Ľuboš Janeček, so sídlom kancelárie:
Pribinove sady 17, Nová Dubnica, v postúpenej časti pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa
prechod 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 12. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000420
sp. zn.: 9K/43/2008
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na
majetok úpadcu: VSŽ ZLIEVARNE spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii, IČO: 31 659 268, so sídlom:
Vstupný areál VSŽ HOLDING a.s., 044 54 Košice-Šaca, o priznaní paušálnej odmeny správcovi rozhodol
takto:
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom:
Alžbetina 3, 040 01 Košice, paušálnu odmenu vo výške 1. 161,79
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K000421
sp. zn.: 31K/40/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného
konania, začatého na návrh navrhovateľa-dlžníka: KOROLA, spol.
s r.o., Košice, so sídlom v Košiciach, 040 11, Pražská 2, IČO:
36 568 678, o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Vracia navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v výške 772,69 €.
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu navrho-
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vateľovi: KOROLA, spol. s r.o., Košice, so sídlom v Košiciach,
PSČ: 040 11, Pražská 2, IČO: 36 568 678, v sume 772,69 €
vedený pod položkou denníka D11-86/09 do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000422
sp. zn.: 31K/63/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GROSSMANN MASCHINENBAU, s.r.o., so sídlom: Moldavská 8/A,
040 11 Košice, IČO: 36 203 742, zast. JUDr. Jánom Garajom,
advokátom, so sídlom: Floriánova č. 2, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Daniela Tarhajová, so
sídlom kancelárie: Mlynárska č. 19, 040 01 Košice.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní
od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu
a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň uvedie
záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti odporovania
právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000423
sp. zn.: 31K/36/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu: CESTÍČKO, s.r.o., so sídlom: Krivá 18, 040 01
Košice, IČO: 43 841 333, o výmene správcu podstaty rozhodol
takto:
Odvoláva správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. so sídlom
kancelárie: kpt. Nálepku č. 17, 040 01 Košice.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Kristián Sušina, so
sídlom kancelárie: Garbiarska č. 5, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000424
sp. zn.: 26K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
INTERGAS s.r.o. Košice, so sídlom: Hlavná 101, 040 01 Košice,
IČO: 36 185 981, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTERGAS s.r.o. Košice, so sídlom: Hlavná 101, 040 01 Košice, IČO: 36 185 981.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12. 1. 2010
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K000425
sp. zn.: 2R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 737 145,
správcom ktorého je Bankruptcy & Recovery Service, so sídlom:
Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu
zo dňa 31. 12. 2009 rozhodol
takto:
Predlžuje správcovi lehotu na vyhotovenie konečného zoznamu
pohľadávok o 20 kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 12. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000426
sp. zn.: 2K/74/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bardejov, so sídlom: Partizánska ul., 085 28
Bardejov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Mgr. Jozefa Kažíka, nar. 20. 08. 1970, podnikajúceho pod
obchodným menom: Mgr. Jozef Kažík-MAX-STAV, s miestom
podnikania 085 01 Bardejov, Tehelná 60, IČO: 41 549 457,
rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie: Mierová 64/2, 066 01 Humenné, do funkcie predbežného správcu
dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr dňa 12. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 12. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000427
sp. zn.: 2K/80/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Františka
Štincíka, nar. 26. 03. 1959, bytom: Záhradná 628/20, 087 01
Giraltovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie predbežného správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr dňa 12. 02. 2010.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 12. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000428
sp. zn.: 2K/62/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: HAGOPE, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Vyšné
Hágy 1, 059 84 Vysoké Tatry, IČO: 36 478 792, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zo dňa
07. 01. 2010 rozhodol
takto:
Vyzýva Annu Jarošiovú, nar. 15. 07. 1955, bytom: Štúrova 74/26,
Štrba-Tatranská Štrba, konateľa úpadcu: HAGOPE, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Vyšné Hágy 1, 059 84 Vysoké Tatry, IČO:
36 478 792, aby správcovi do siedmich dní od doručenia výzvy
poskytla ním požadovanú súčinnosť spočívajúcu v predložení
zoznamu majetku úpadcu, zoznamu záväzkov úpadcu, zoznamu
spriaznených osôb, všetky účtovné závierky úpadcu od roku
2005 a všetky jeho výkazy majetku a záväzkov od roku 2005,
zároveň poučuje, že ak konateľ úpadcu ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jej predvedenie na
súd, aby podala vysvetlenie alebo jej uznesením uloží pokutu do
165. 969,59 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000429
sp. zn.: 2K/68/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: JAS
– EXPORT, a.s., so sídlom: Dukelská 14, 085 01 Bardejov, IČO:
36 459 771, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: JAS – EXPORT, a.s., so
sídlom: Dukelská 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36 459 771,
ustanovuje správcu JUDr. Stanislava Oravca, so sídlom kancelárie: Hlavná 19, 080 01 Prešov,
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 68/2009. 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 pri-
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hláške 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 alebo Národnou bankou
Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí
správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného
predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku
eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť
k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Podľa § 30 ods. 1
vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov
uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.)
účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1
O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opa-
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kované 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 12. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000430
sp. zn.: 1R/3/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie
dlžníka: DONIVO MKD s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom:
Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 559 425,
správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu obchodnej spoločnosti PNEUMA, s.r.o., so sídlom: Mlynská 1346,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 710 751, zo dňa 8. 12. 2009
na jej vstup do reštrukturalizačného konania uznesením
1R/3/2009-275 zo dňa 17. 12. 2009 pripustil vstup obchodnej
spoločnosti PNEUMA, s.r.o., so sídlom: Mlynská 1346, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31 710 751, do reštrukturalizačného konania ako veriteľa dlžníka: DONIVO MKD s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
31 559 425, namiesto veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomáškova 48, 832 37 Bratislava, a to ohľadom pohľadávky
prihlásenej pôvodným veriteľom prihláškou a správcom zistenej
vo výške 4 985 615,94 €.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 1. 2010.
q

K000431
sp. zn.: 1K/55/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POĽNOHOSPODÁR Spišský Štvrtok, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO:
31 711 235, správcom ktorého je JUDr. Jozef Fedor, so sídlom
kancelárie: Sabinovská 1, 080 01 Prešov, o návrhu správcu
podľa § 74 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zo dňa 12. 1. 2010 rozhodol
takto:
Súd vyzýva konateľa úpadcu RNDr. Jána Orinčáka, bytom: Za
sédriou 53, 054 01 Levoča, aby správcovi do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť, a poučuje,
že ak konateľ úpadcu ani na výzvu súdu neposkytne správcovi
súčinnosť, súd na návrh správcu nariadi jeho predvedenie na
súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do
165 969,59 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000432
sp. zn.: 1K/67/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozefa Kopáča v konkurze, nar. 18. 2. 1947,
bytom: Kochanovce 233, 066 01 okr. Humenné, zastúpeného
Máriou Chromou, nar. 11. 2. 1958, bytom: Chlmec 142, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie: Hlavná

122, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jánovi Surmovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 122, 080 01 Prešov, odmenu vo výške
165,97 € a náhradu výdavkov vo výške 448,91 €, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého
dňa 30. 10. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko
69/09,
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jána Surmu, so sídlom
kancelárie: Hlavná 122, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 49 € zloženého zloženého dňa 30. 10. 2009 na
účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 69/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 12. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000433
sp. zn.: 28K/17/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného malého konkurzu
na majetok úpadcu: TRICO, s.r.o., v likvidácii, so sídlom:
Nováckeho 27, Prievidza, IČO: 36 314 382, ktorého správcom je
Ing. Ľuboš Janček so sídlom kancelárie: Pribinove sady 17, Nová
Dubnica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku rozhodol
takto:
Konkurz na majetok úpadcu: TRICO, s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Nováckeho 27, Prievidza, IČO: 36 314 382, sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo
i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 13. 1. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000434
sp. zn.: 4NcKR/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v konaní o návrhu dlžníka: Juraj Lonc, nar.
22. 4. 1974, bytom: 013 12 Turie 89, na povolenie oddlženia rozhodol
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takto:
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Juraj Lonc, nar. 22. 4. 1974, bytom:
013 12 Turie 89.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin.
III. Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného
obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
– uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, z ktorých vznikne
povinnosť dlžníka plniť inej osobe záväzok v rozsahu presahujúcom 400,- EUR;
– odmietnutie daru, alebo dedičstva a iné jednostranné právne
úkony dlžníka, ktoré majú vplyv na príjmy dlžníka počas skúšobného obdobia;
– právne úkony dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného
pomeru;
– založenie právnickej osoby, ako aj všetky právne úkony týkajúce sa vzniku účasti v obchodných spoločnostiach, ako aj iných
právnických osobách;
– úkony smerujúce k vzniku, či zániku účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností alebo iných
právnických osôb;
IV. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 1. 800,- EUR na uspokojenie pohľadávok
veriteľov prihlásených v konaní 4K 2/2008.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné skutočnosti,
ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň
povinný vždy v polovici a na konci každého skúšobného roka, aj
bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení
povinností dlžníkom počas tohto roka či polroka.

K000436
sp. zn.: 4K/10/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: KONZEK s.r.o., so sídlom: Dúbrava 397, IČO:
36 389 528, správcom ktorého je Ing. Ivan Kravárik, so sídlom
kancelárie: Garbiarska 4, Liptovský Mikuláš, rozhodol
takto:
Konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: KONZEK s.r.o., so sídlom: Dúbrava 397, IČO: 36 389 528, pre nedostatok majetku zrušuje.
Správcovi: Ing. Ivan Kravárik, so sídlom kancelárie: Garbiarska 4,
Liptovský Mikuláš, priznáva odmenu a náhradu výdavkov uspokojovaných z majetku dlžníka a zvyšnej časti preddavku na úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
44,81 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia písomne na Okresnom súde Žilina. Za
deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby
jeho doručenia. 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 11. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K000437
sp. zn.: 4K/26/2009
UZNESENIE

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika, Daňový úrad Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Milan Kubov
SWIBA, Nábrežná 11, 036 08 Vrútky, IČO: 41 241 100, rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: Milan Kubov SWIBA, Nábrežná 11,
036 08 Vrútky, IČO: 41 241 100, predbežného správcu: JUDr.
Dašena Gombíková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 1, 036 01
Martin
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.

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: B a L – SLOWAKIA spol. s r.o., so sídlom: Mostová 24, Ružomberok, IČO:
35 713 631, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: B a L – SLOWAKIA spol. s r.o., so sídlom: Mostová 24, Ružomberok, IČO: 35 713 631, predbežného
správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom kancelárie: Horný Val 27/13, Žilina, IČO: 44 088 833.
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.
III. Predbežný správca je povinný osobitne s odbornou starostlivosťou, najneskôr v poslednej správe, posúdiť vymožiteľnosť,
speňažiteľnosť a hodnotu výťažku z vymáhania, prípadne speňaženia pohľadávok dlžníka voči zahraničným obchodným spoločnostiam, ktoré dlžník uviedol ako súčasť zoznamu svojho
majetku v návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 12. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

Okresný súd Žilina dňa 13. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

K000435
sp. zn.: 4K/22/2009
UZNESENIE

q

q
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K000438
sp. zn.: 1K/23/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: SZT – Nástroje, s.r.o., so sídlom: Bazovského
1066/2, Turany, IČO: 36 375 161, správcom ktorého je: Mgr. Filip
Lukáč, so sídlom kancelárie: Tajovského 5, Žilina, rozhodol
takto:
Priznáva správcovi: Mgr. Filip Lukáč, so sídlom kancelárie:
Tajovského 5, Žilina, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4. 647,15 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K000439
sp. zn.: 2K/18/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu
na majetok úpadcu: Ivan Petran, nar. 16. 10. 1960, bytom:
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ktorého správkyňou je Ing Bc. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o odmene
a výdavkoch predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnej správkyni Ing Bc. Ivane Šumichrastovej, so
sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 214,16 €.
Náhradu hotových výdavkov predbežnej správkyni Ing Bc. Ivane
Šumichrastovej, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01
Martin, vo výške 33,69 € nepriznáva.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 214,16 € predbežnému správcovi Ing Bc. Ivane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, z preddavku zloženého navrhovateľom
dňa 19. 10. 2009 evidovaného pod položkou denníka D14K
68/09, účt. doklad 56/10-09 a pol. reg. 68/09, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poukazuje správkyni na účet správy podstaty zvyšnú časť nevyplateného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 449,72 €.

Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správkyni na
účet správy podstaty nespotrebovanú časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 449,72 €,
zaplateného na účet Okresného súdu Žilina a vedeného pod položkou denníka D14K 68/09, účt. doklad 56/10-09 a pol. reg.
68/09, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca,
zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to 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 13. 1. 2010
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K000440
sp. zn.: 2K/14/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu
na majetok úpadcu: Júlia Pavlechová,
miesto
podnikania:
Nešporova 2236/5, 010 01 Žilina, IČO: 43 306 896, ktorého
správcom JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom: kancelárie:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, o návrhu JUDr. Martini Baranovej
na priznanie paušálnej odmeny správcu do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva pôvodnej správkyni JUDr. Martine Baranovej, sídlo kancelárie:
Matičné námestie 1, 022 01 Čadca, paušálnu odmenu vo výške
2. 323,57 € za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov.
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).
Okresný súd Žilina dňa 13. 1. 2010
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

Správcovia
K000441
Spisová značka súdneho spisu: 3K 15/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K 15/2009 S647
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MACHINTEC, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 399 132
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Václav Jaroščiak – správca konkurznej podstaty úpadcu:
MACHINTEC, a.s. sídlo: Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin,
IČO: 36 399 132, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 03. 02. 2010
o 10. 00 hod. v sídle úpadcu Čsl. armády 3/1697, 036 57 Martin.
Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Rekonštrukcia veriteľského
výboru 3. Rôzne.
Prezentácia 9. 30-10. 00 hod. Pri prezentácii veritelia FO predložia doklad totožnosti, PO výpis z Obchodného registra Zástupcovia veriteľov aj plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, a preukaz totožnosti.
V Žiline 13. 01. 2010
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
q

K000442
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2009 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
H.C.K. GROUP, s.r.o. v reštrukturalizácii, Trenčianska 17/2401,
Nové Mesto n/Váhom
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 332 269
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dňa 13. 01. 2010 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru dlžníka H.C.K. GROUP, s.r.o., Trenčianska 17/2401, 915 34 Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 31 332 269 v reštrukturalizácii
Miesto konania zasadnutia: priestory predsedu veriteľského
výboru – Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., Štefánikova 27,
Bratislava (SZRB)
Dátum a čas konania: 13. 01. 2010 o 13,00 hod
Zvolávateľ zasadnutia: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s. predseda veriteľského výboru
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie reštrukturalizačného plánu
3. Záver
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Prítomní:
za členov veriteľského výboru (VV):
Predseda veriteľského výboru - Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s.., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420, prostredníctvom zástupcu na základe poverenia,
Člen veriteľského výboru: Tatra banka, a.s. prostredníctvom zástupcu na základe poverenia
Člen veriteľského výboru: Ing. Milan Hinterschuster, osobne
Prizvaní prítomní:
JUDr. Danica Birošová, reštrukturalizačný správca
Ing. Hinterschuster, konateľ spoločnosti
K bodu 1/programu
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výbor (VV) otvoril predseda veriteľského
výboru o 13,00 hod. Predseda VV privítal prítomných členov VV,
správcu JUDR. Danicu Birošovú a konateľa spoločnosti. sa
oboznámil ich s programom zasadnutia – schválenie predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka H.C.K. GROUP, s.r.o.,
v reštrukturalizácii.
uznášaniaschopnosť
Počet hlasov prítomných veriteľov/celkový počet hlasov členov
VV: 3/3
Predseda VV vzhľadom na prítomnosť všetkých troch zvolených
členov VV – SZRB, a.s, Tatra banka, a.s. a Ing. Hinterschuster v súlade s ust. § 128 odst. 2 ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť VV.
Predseda VV informoval prítomných členov VV, že podľa ust.
§ 128 odst. 2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV.
K bodu 2/ programu
schválenie reštrukturalizačného plánu
Predseda VV skonštatoval, že dlžník H.C.K. GROUP, s.r.o., v reštrukturalizácii, predložil návrh Reštrukturalizačného plánu dňa 31. 12. 2009
v súlade s ust. § 143 ZKR v zákonom stanovenej lehote.
Prítomní členovia VV k predloženému reštrukturalizačnému plánu predniesli svoje stanoviská a výhrady.
Nakoľko ďalšie otázky k predmetu bodu 2/ programu ako ani námety na ďalšiu diskusiu zo strany členov VV neboli, na základe
pokynu predsedu VV sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu členov
VV SZRB, a.s. a Tatra banky, a.s. o vrátení reštrukturalizačného
plánu predkladateľovi na prepracovanie.
Výsledok hlasovania prítomných členov:
Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasy
Na základe výsledku hlasovania prijal VV nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor vracia predkladateľovi plánu reštrukturalizačný
plán na zapracovanie pripomienok a určuje mu 15 dňovú lehotu
na jeho predloženie. Po predložení návrhu reštrukturalizačného
plánu so zapracovanými pripomienkami bude v zákonom určenej
lehote zvolané zasadnutie veriteľského výboru.
Predseda VV po hlasovaní vyzval prítomných členov VV na
uplatnenie prípadných odôvodnených námietok. Námietky proti
vykonanému hlasovaniu a prijatému uzneseniu VV prítomní
členovia VV nevzniesli.
K bodu 3/ programu
záver
Zasadnutie VV ukončil predseda VV a poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie VV ukončil
Zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 13. 01. 2010
o 14, 10. hod.
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dagmar Navrátilová na základe poverenia
JUDr. Danica Birošová, správca
q

K000443
Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2009 S1296
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 678 343
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dňa 13. januára 2010 o 16. 00 zasadal v rokovacej miestnosti
v sídle spoločnosti Všeobecnej úverovej banky, a.s. v Bratislave
na Mlynských Nivách 1 veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský
výbor) dlžníka STD DONIVO, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom:
Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika,
IČO: 31 678 343, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.: 10388/P (ďalej len Dlžník).
1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:
(a) všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
(i) Slovenská sporiteľňa, a.s.;
(ii) Československá obchodná banka, a.s.; a
(iii) Všeobecná úverová banka, a.s. ako predseda veriteľského
výboru (ďalej len Predseda VV).
(b) správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka JUDr. Marián
Novikmec na žiadosť Veriteľského výboru (ďalej len Správca).
2. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
3. Predseda VV ďalej skonštatoval, že dňa 30. decembra 2009,
t.j. v 15 dňovej lehote od predchádzajúceho zasadnutia Veriteľského výboru, predložil Dlžník Predsedovi VV prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Predseda VV
potom otvoril diskusiu o tom, v akom rozsahu boli do plánu zapracované výhrady vznesené ku plánu na Veriteľskom výbore zo
dňa 18. decembra 2009. Z následnej diskusie vyplynulo, že členovia Veriteľského výboru sú pripravení podporiť reštrukturalizačné konanie Dlžníka tým, že budú hlasovať za schválenie reštrukturalizačného plánu Veriteľským výborom a za to, aby zmysle § 146 ods. 2 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. Veriteľský výbor
odporučil účastníkom pánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi za
jeho prijatie.
4. Veriteľský výbor následne hlasoval a prijal jednomyselne nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor schvaľuje prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorý Dlžník predložil Predsedovi VV na schválenie a odporúča účastníkom plánu hlasovať na
schvaľovacej schôdzi za jeho prijatie. Veriteľský výbor týmto
v zmysle §146 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. poveruje Správcu,
aby do troch dní od doručenia tejto zápisnice zvolal schvaľovaciu
schôdzu veriteľov Dlžníka tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní
od doručenia tejto zápisnice Správcovi.
V Bratislave dňa 13. januára 2010
Za Všeobecnú úverovú banku, a.s., ako predsedu Veriteľského
výboru
JUDr. Marián Novikmec, správca
q

K000444
Spisová značka súdneho spisu: 3K 15/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K 15/2009 S647
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MACHINTEC, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 399 132
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum konania: 13. 01. 2010 od 10. 00 hod.
Miesto konania: Priestory Mestského úradu Martin, kancelária
č. 318.
Program:
1. Správa o stave konkurzu
2. Voľba predsedu Veriteľského výboru
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3. Rôzne
Prítomní:
1. Predseda schôdze : JUDr. Václav Jaroščiak, správca,
2. Veriteľ: C.RENT, s.r.o., ul. Hrdinov SNP č. 2, 036 01 Martin,
IČO: 36 397 423,
Konajúca: Ing. Marek Bugan, konateľom, (Počet hlasov:
152. 772)
3. Veriteľ: DR SR, Daňový úrad Martin, ul. Jesenského 23, Martin, IČO: 63 48 16,
Zast. Ing. Iveta Lindová, povereným pracovníkom, (Počet hlasov: 90. 589)
4. Veriteľ: Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, IČO:
00 316 792,
Zast. JUDr. Ján Brodenec, poverený zamestnanec (Počet hlasov: 1. 049)
Schôdza veriteľov zvolila trojčlenný veriteľský výbor (ďalej tiež
iba VV), na tomto jeho zasadnutí sú prítomní všetci jeho členovia. Veriteľský výbor je teda uznášaniaschopný. Prítomnosť osôb
preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom schôdze.
K bodu 1:
Správca oznámil veriteľskému výboru, že v konkurze od konania
prvej schôdze veriteľov v konaní a priebehu konkurzu sa nevykonali žiadne podstatné úkony.
K bodu 2:
Správca stručne oboznámil členov veriteľského výboru o právnej
úprave voľby predsedu VV, resp. právnej úprave prijímania rozhodnutí VV, a ďalej o právach a povinnostiach veriteľského výboru a právnej úprave jeho činnosti a pôsobnosti ako celku i činnosti a pôsobnosti jednotlivých členov a činnosti a pôsobnosti predsedu veriteľského výboru. Ďalej správca upozornil členov VV na
riziko, ktoré hrozí záujmom ostatným veriteľov z členstva obchodnej spoločnosti C.RENT vo veriteľskom výbore a ešte väčšieho z prípadné predsedníctva veriteľského výboru, pretože je
spriaznenou osobou úpadcu a v čase pred konkurzom vo svojom
záujme i záujme ďalších spriaznených osôb sa podielal na
odporovacích úkonoch dlžníka, či iných úkonoch, ktorých
dôsledkom je ukrátenie ostatných konkurzných veriteľov úpadcu.
VV pristúpil k voľbe predsedu VV tak, že sa bude hlasovať o zvolení predsedu postupne v poradí od člena VV s najvyšším počtom hlasov počítaných na schôdzi veriteľov po člena s najnižším
počtom, a v prípade, že nebude za predsedu VV zvolený žiadny
člen, a nastane vo voľbe rovnosť hlasov, o voľbe predsedu rozhodne počet hlasovacích práv počítaných na schôdzi veriteľov.
Kto je za to aby predsedom VV sa stal veriteľ C.RENT, s.r.o. ?
Hlasovanie: Za ..... 1 hlas (C.RENT) Proti ........ 1 hlas Zdržal sa
......... 1 hlas
Kto je za to aby predsedom VV sa stal veriteľ DR SR, Daňový
úrad Martin?
Hlasovanie: Za ..... 1 hlas (Mesto Martin) Proti ........ 0 hlas Zdržal
sa ......... 2 hlas
Kto je za to aby predsedom VV sa stal veriteľ Mesto Martin?
Hlasovanie: Za ..... 1 hlas (DR SR) Proti ........ 0 hlas Zdržal sa
......... 2 hlas
VV konštatuje, že priamym hlasovaním nezvolil predsedu VV. Pri
hlasovaní o voľbe za predsedu veriteľa C.RENT došlo k rovnosti
hlasov a prepočítaním hlasovacích práv na schôdzi veriteľov sa
stáva predsedom VV veriteľ C,RENT, s.r.o. Na základe tejto
skutočnosti VV prijíma toto uznesenie:
Uznesenie VV č. 1:
Veriteľský výbor zvolil na svojho predsedu veriteľa C.RENT, s.r.o.
K bodu 3:
K tomuto bodu programu nemal nikto z prítomných žiadne návrhy.
Schôdza VV ukončená o 10. 25 hod.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
q

K000445
Spisová značka súdneho spisu: 2K/51/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2009 S1346
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Michaela Ušalová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 01. 10. 1978
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu
Michaela Ušalová, Tbiliská 25, 831 06 Bratislava oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadnúť v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 8. 30. hod. do 14. 30 hod. v kancelárii
správcu na Hviezdoslavovom nám. 14, Bratislava.
Termín nahliadnutia možno dohodnúť na tel. č. 0907/926 845.
Mgr. Jozef Maruniak, správca
q

K000446
Spisová značka súdneho spisu: 2K 18/2007
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 687 533
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze”, IČO: 35 687 533 oznamuje, že
dňa 10. 12. 2009 sa o 10. 00 hod. konala dražba nasledovného
majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného v oddelenej podstate veriteľa CHILLIES, s.r.o., IČO: 36 825 395, 9. mája 20,
985 59 Vidiná: nehnuteľnosti
evidované na liste vlastníctva č. 8048, katastrálne územie Staré
mesto, okres Bratislava I, Správa katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, obec Bratislava – m.č. Staré mesto ako:
Parcely registra “C”
parc. č.: 835/3, výmera: 1995 m2, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. č.: 835/23, výmera: 11m2, Druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
parc. č.: 835/37, výmera: 83m2, Druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,
Stavby:
Na parc. č.: 835/3,23,37, súpisné č.: 7013, popis stavby: Admin.
bud. FC I/1 -I/2
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 4, priestor č. 12 – NP41, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 28655/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 5, priestor č. 12 – NP51, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 14090/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 5, priestor č. 12 – NP53, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9378/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 6, priestor č. 12 – NP64, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4859/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 3, priestor č. 12 – NP33, iný nebytový
priestor
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Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 20438/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: suterén, priestor č. 2 – NP42, garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiek pozemku: 508/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: suterén, priestor č. 2 – NP41, garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podie k pozemku l: 507/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 7, priestor č. 12 – NP71, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6910/947664
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: 2, priestor č. 12 – 22a, iný nebytový
priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 22586/947664
evidované na liste vlastníctva č. 7966, katastrálne územie Staré
mesto, okres Bratislava I, Správa katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, obec Bratislava – m.č. Staré mesto ako:
Parcely registra “C“
Parc. č.: 835/6, výmera: 882 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Parc. č.: 835/32, výmera: 12 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
Na parc. č.: 835/6, súpisné č.: 4948, popis stavby: Funkčný celok II
Špecifikácia:
vchod: Zámocká 34, podlažie: suterén, priestor č. 2 – NP15,
garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 1314/351737
Špecifikácia:
vchod: Zámocká 34, podlažie: suterén, priestor č. 2 – NP14,
garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 1312/351737
Špecifikácia:
vchod: Zámocká 34, podlažie: suterén, priestor č. 8 – NP01, skladový priestor
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 2365/351737
Špecifikácia:
vchod: Zámocká 34, podlažie: suterén, priestor č. 2 – NP06,
garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 1470/351737
evidované na liste vlastníctva č. 8023, katastrálne územie Staré
mesto, okres Bratislava I, Správa katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu, obec Bratislava – m.č. Staré mesto ako:
Parcely registra “C“
Parc. č.: 835/7, výmera: 943 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Parc. č.: 835/32, výmera: 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
Na parc. č.: 835/7, súpisné č.: 7074, popis stavby: Funkčný celok III
Špecifikácia:
vchod: Zámocká, podlažie: -2, priestor č. 2 – PP13, garáž
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel na pozemku: 2405/504141.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti boli vydražené za 350. 300 EUR.
JUDr. Matúš Boľoš, správca
q
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K000447
Spisová značka súdneho spisu: 29K/51/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/51/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
METAL KOVO, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 310 778
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Drobný hmotný majetok; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
3308,30,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kompresor KS 18-8; EV.č.:M030301;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
468,90,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračka FARACATOR 450; EV.č.:
M03501; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 991,67,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský agregát FABRICATOR
450; EV.č.: M039301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1276,97,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský poloautomat COMPAKT
42; EV.č.: M046301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1816,25,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský poloautomat COMPAKT
42; EV.č.: M048301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1707,56,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zásoby materiálu; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 18019,67,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Automatická závora NICE, WIL;
EV.č.: M019980; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 50,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Sušička vzduchu ER 25 MR; EV.č.:
M031301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 1714,77,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský agregát FOR MIG 459;
EV.č.: M037301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 484,42,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský agregát FABRICATOR
450; EV.č.: M043301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 991,67,-EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zváračský poloautomat COMPAKT
42; EV.č.: M047301; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1707,56,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3382,00; mena: EUR; dlžník: PLUS, s.r.o., K farmě, 763 14 Zlín-Štípa, ČR; právny dôvod vzniku: Pohľadávka
vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka.
Predmetom dodania bolo dodanie výrobku.; súpisová hodnota
majetku: 3382,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 85,31; mena: EUR; dlžník: Jozef Oršula, Banícka
504/28, 972 05 Sebedražie; IČO: 41369696; právny dôvod
vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom
a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu pod-
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nikania dlžníka. Predmetom dodania bola výroba dielov;
súpisová hodnota majetku: 85,31,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 20143,40; mena: EUR; dlžník: PETROCard
Cech, s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR; IČO:
49611607; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov; súpisová hodnota majetku:
20143,40,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3281,00; mena: EUR; dlžník: UNISTAV PRIEVIDZA, a.s., Priemyselná 9, 971 01 Prievidza; IČO: 31562477;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti
medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov; súpisová hodnota majetku: 3281,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3007,97; mena: EUR; dlžník: FOX, s.r.o., provozovna, Vlčnovská 469, 688 01 Uherský Brod, ČR; IČO: 545066;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti
medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka; súpisová hodnota majetku:
3007,97,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 99,00; mena: EUR; dlžník: OWIPEX GmbH, Edgar Steinauer, Unteraltbergstrasse 5, 883 6 Bennau, SWITZERLAND; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 99,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 480,00; mena: EUR; dlžník: OWIPEX GmbH, Edgar Steinauer, Unteraltbergstrasse 5, 883 6 Bennau, SWITZERLAND; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 480,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 200,00; mena: EUR; dlžník: OWIPEX GmbH, Edgar Steinauer, Unteraltbergstrasse 5, 883 6 Bennau, SWITZERLAND; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 200,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7530,20; mena: EUR; dlžník: UMWELTTECHNIK, M. Lechner GmbH., Aupoint 19, 510 1 Salzburg/Bergheim,
Austria; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 7530,20,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17611,60; mena: EUR; dlžník: Zaunrith GmbH,
Dorf 16, 487 3 Frankenburg, Austria; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania
dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobku; súpisová
hodnota majetku: 17611,60,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4451,86; mena: EUR; dlžník: Pottinger stroje,
s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou; IČO:
35943599; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku:
4451,86,-EUR
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 239,37; mena: EUR; dlžník: Dušan Klčo, M.A.
Beňovského 446/80, 922 03 Vrbové; IČO: 41296265; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi
úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlužníka. Predmetom dodania boli prepravné
služby; súpisová hodnota majetku: 239,37,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 20143,40; mena: EUR; dlžník: PETROCard
Cech, s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR; IČO:
49611607; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov; súpisová hodnota majetku:
20143,40,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7840,30; mena: EUR; dlžník: PETROCard Cech,
s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR; IČO:
49611607; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov; súpisová hodnota majetku:
7840,30,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 207,83; mena: EUR; dlžník: PETROCard Cech,
s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava-Poruba, ČR; IČO:
49611607; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služeb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov; súpisová hodnota majetku:
207,83,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 23,72; mena: EUR; dlžník: FOX, s.r.o., provozovna, Vlčnovská 469, 688 01 Uherský Brod, ČR; IČO: 545066;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti
medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania boli služby;
súpisová hodnota majetku: 23,72,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2000,00; mena: EUR; dlžník: GARANT BmbH,
Wilhelmstrasse 9, 590 67 HAMM, Germany; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej činnosti medzi úpadcom
a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania bolo dodanie výrobkov;
súpisová hodnota majetku: 2000,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 75,00; mena: EUR; dlžník: OWIPEX GmbH, Edgar Steinauer, Unteraltbergstrasse 5, 883 6 Bennau, SWITZERLAND; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 75,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 200,00; mena: EUR; dlžník: OWIPEX GmbH, Edgar Steinauer, Unteraltbergstrasse 5, 883 6 Bennau, SWITZERLAND; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 200,00,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 7015,00; mena: EUR; dlžník: UMWELTTECHNIK, M. Lechner GmbH., Aupoint 19, 510 1 Salzburg/Bergheim,
Austria; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z obchodnej
činnosti medzi úpadcom a dlžníkom za dodávku služieb, potrebných k zabezpečeniu podnikania dlžníka. Predmetom dodania
bolo dodanie výrobku; súpisová hodnota majetku: 7015,00,-EUR
Iná majetková hodnota
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Popis: Pokladničná hotovosť; register: neuvedené; súpisová
hodnota majetku: 0,74,-EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000448
Spisová značka súdneho spisu: 4K/21/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2009 - S1322
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TYPOPRESS, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 568 050
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská
sporiteľňa, a.s., v 1. poradí, Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Liptovský Mikuláš,
v 2. a 4. poradí, Mesto Liptovský Mikuláš v 3. poradí, Zachar Vladimír, JUDr., Mgr. súdny exekútor v 5. poradí
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
č. 66,67; č. 19, 21 - 50; č. 15; č. 138
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 309;
obec: Liptovský Mikuláš; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Palúdzka; číslo LV: 233; parcelné číslo: 831;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
6. 776,34 EUR
Pozemok
Druh pozemku: Záhrady; výmera (m2): 407 m; obec: Liptovský
Mikuláš; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia:
Palúdzka; číslo LV: 233; parcelné číslo: 832/1; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 8. 925,50 EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2):
130 m; obec: Liptovský Mikuláš; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Palúdzka; číslo LV: 233; parcelné číslo:
832/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 2. 850,89 EUR
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 19 m;
obec: Liptovský Mikuláš; štát: Slovenská republika; názov katastrálneho územia: Palúdzka; číslo LV: 233; parcelné číslo: 832/3;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
416,66 EUR
Stavba
Popis stavby: Rodinný dom; obec: Liptovský Mikuláš; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Palúdzka; číslo LV: 233; súpisné číslo: 268; parcelné číslo: 831; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 12. 067,83 EUR
Stavba
Popis stavby: Výrobná prevádzkareň tlačiarne; obec: Liptovský
Mikuláš; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Palúdzka; číslo
LV: 233; súpisné číslo: 664; parcelné číslo: 832/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 69. 898,33
EUR
JUDr. Soňa Gašková, správca
q

K000449
Spisová značka súdneho spisu: 31K/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2009 S 1269
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Sariana Slovensko s. r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 529 257
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 88. 675,54 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 26. 305,84 EUR
Poučenie správcu: Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty nahliadať
v kancelárii správcu na ul. J. Bottu 53, 917 01 Trnava a nezabezpečení veritelia môžu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor, aby proti návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty uplatnil
odôvodnené námietky.Veriteľský výbor úpadcu má v zmysle § 98
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturálizácií v znení neskorších predpisov 30 dní od zverejnenia návrhu čiastkového
rovzrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku na
jeho schválenie,alebo môže v rovnakej lehote proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky.
JUDr. Lea Gubová, správca
q

K000450
Spisová značka súdneho spisu: 25K/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2009 S489
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Bc. Henrieta Vidovičová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 16. 3. 1977
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 7972,53 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 1388,82 EUR
Poučenie správcu: V zmysle ust. § 98 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii správca týmto určujem lehotu 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto návrhu zástupcovi veriteľov na jeho
schválenie.
JUDr. Barbora Volárová, správca
q

K000451
Spisová značka súdneho spisu: 2K/43/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2008 S 633
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Milan Kostiviar
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 22. 09. 1968
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
1 120,92 eur
Celková suma pohľadávok proti podstate: 706,39 eur
Poučenie správcu: Na 1. schôdzi veriteľov dňa 4. mája 2009 bol
zvolený jeden zástupca veriteľov – Sociálna poisťovňa Bratislava, Krajská pobočka Banská Bystrica, Skuteckého 22, 974 01
Banská Bystrica. Zástupca veriteľov má správcom určenú lehotu
na schválenie konečného rozvrhu 30 dní od zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného
rozvrhu výťažku v kancelárii správcu v pracovných dňoch,
v úradných hodinách. Termín nahláste telefonicky na č.
0905522087. V lehote do 15 dní od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti
nemu uplatnil odôvodnené námietky u správcu.
V Banskej Bystrici dňa 14. 01. 2010
JUDr. Mariana Matulová, správca
q
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K000452
Spisová značka súdneho spisu: 28K/53/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/53/2009 S 1369
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
LARF NOVA, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 622 133
Iné zverejnenie
Potvrdenie správcu v zmysle ust. § 29 ods. 8 ZKR o doručení prihlášky pre zahraničného veriteľa, ktorý požiadal o potvrdenie doručenia prihlášky bez riadne ustanoveného zástupcu na
doručovanie písomností:
Veriteľ: TECHKO, spol. s r.o., Bělohorská 2884/85, Brno, CZ.
Prihlášky doručené v dvoch rovnopisoch dňa: 12. 1. 2010 Počet
prihlášok: 1, konkrétne:
Prihláška č. 1: 50 599 CZK. Počet príloh: 13.
Správca potvrdzuje, že predmetnú prihlášku možno v zmysle čl.
41 v spojení s čl. 42 ods. 2
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní považovať za úplné. Potvrdenie správcu o splnení
formálnych náležitostí prihlášok pohľadávok neznamená,že ich
správca bude považovať za zistené.
Ing. Katarína Roderová, správca
q

K000453
Spisová značka súdneho spisu: 1K/20/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2008 S1277
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Tvrdošínska mliekáreň, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 607 331
Iné zverejnenie
Oznámenie o začatí III. kola ponukového konania o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku mimo dražby patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Predmet ponukového konania: (1) Úžitkové motorové vozidlo VW Passat Variant
HIGHLINE, 4x4, rok výroby 2006, VIN:WVWZZZ3CZ7E054952,
EČV: TS788AM, strieborná metalíza, počet najazdených km:
135. 288, diesel, prevodovka 6st. manuál, N1, minimálna cena
v III. kole je najvyššie podanie. Bližšie informácie o motorovom
vozidle sú uverejnené na stránke http://www.autobazar.eu/
a http://www.autovia.sk/. Podmienky ponukového konania možno získať u správcu za účastnícky poplatok 20 EUR. Lehota na
podanie záväzného návrhu kúpnej ceny končí dňa 28. 01. 2010
o 11:00 hod. vrátane. Otváranie obálok sa uskutoční v priestoroch spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.,
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava dňa 28. 01. 2010
o 12:00 hod.
Mgr. Martin Lipovský, správca
q

K000454
Spisová značka súdneho spisu: 1K/20/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2008 S1277
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Tvrdošínska mliekáreň, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 607 331
Iné zverejnenie
Oznámenie o začatí I. kola ponukového konania o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku mimo dražby patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Predmetom ponukového konania je časť podniku úpadcu pozostávajúca z nasledovných súpisových zložiek majetku: 1.Nehnuteľný majetok,
2. Strojné zariadenia, 3. Elektrotechnické zariadenia a 4. Softvér.
Bližšie informácie možno žiadať u správcu telefonicky na čísle
02/50202911,22 alebo 0915784891 alebo prostredníctvom emailu: lipovsky.martin@gmail.com. Podmienky ponukového konania

možno získať u správcu za účastnícky poplatok 20 EUR. Lehota
na podanie záväzného návrhu kúpnej ceny končí dňa 05. 02.
2010 o 11:00 hod. vrátane. Otváranie obálok sa uskutoční v priestoroch spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava dňa 05. 02.
2010 o 12:00 hod.
Mgr. Martin Lipovský, správca
q

K000455
Spisová značka súdneho spisu: 1K/48/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2009/ S 751
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ing. Miroslav Madáč
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 18. 6. 1946
Iné zverejnenie
Zápisnica zo schôdze konkurzných veriteľov.
Meno, priezvisko a bydlisko úpadcu:
Ing. Miroslav Madáč, bytom Uralská 2578/14,05801 PopradSpišská Sobota
Dátum narodenia:18. 6. 1946
Zápisnica o priebehu 1. schôdze veriteľov:
Miesto Konania: kancelária správcu JUDr.Michala Jakubeka,
M. R.Štefánika 873/204, 093 00 Vranov nad Topľou .
Termín konania: 13. 01. 2010, začiatok o 10. 00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: JUDr.Michal Jakubek,správca.
A/ Zoznam prítomných veriteľov.
B/ Program schôdze:
1. Prezentácia.
2. Otvorenie schôdze.
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Voľba jedného zástupcu veriteľov.
5. Rozhodovanie o potvrdení, resp. výmene správcu v zmysle .
6. Diskusia
7. Záver.
K bodu 1/)Prezentácia.
Prítomní sa prezentovali na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
K bodu 2)Otvorenie schôdze.
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných
veriteľov:
1. Ing. Miroslava Pafková osobne preukázaním preukazu totožnosti za Ing. Miroslava Pafková, ktorá disponuje 5. 300 hlasmi,
čo predstavuje 99,502 % z celkového počtu hlasov.
Veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom
schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania
schôdze veriteľov boli riadne zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 213 B dňa 4. 11. 2009.
Správca konštatoval, že v súlade s ustanovením § 35 ods. 3.
ZKR je schôdza veriteľov uznášania-schopná.
K bodu 3) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Po otvorení schôdze správca preniesol správu o svojej doterajšej
činnosti a o rozsahu majetku úpadcu, ktorý pozostáva z finančných prostriedok na účte vo výške 1. 706,-€. a zo zrážok
z dôchodku úpadcu.
Ďalej správca informoval schôdzu veriteľov, že do konkurzného
konania si v lehote prihlásili svoje nároky 3 veritelia.
1. Slovenská republika – DR SR – Daňový úrad Poprad, Štefánikova 365/13, 058 01Poprad, v sume 26,55 €. – túto pohľadávku
správca uznal v celej prihlásenej sume.
2. Ing. Miroslava Pafková ,Alstrová 4,83106 Bratislava – Rača
v sume 5. 300,-€.- túto pohľadávku správca uznal v celej prihlásenej sume.
3. INTES SLOVAKIA,v.o.s. Námestie sv. Egídia 95, Poprad
v sume 50. 829,-€.- na túto pohľadávku nebolo prihliadnuté pri
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porovnaní na okresnom súde Prešov z dôvodu , že prihláška pohľadávky nespĺňala náležitosti z dôvodu nevyznačenia poradia
uspokojenia pohľadávky v zmysle ust. §29 ods. 1) ZKR.
Iní veritelia si do konkurzného konania neprihlásili žiadne nároky.
Správca informoval veriteľov, že úpadcovi bola sociálnou poisťovňou Bratislava zrážaná suma z dôchodku na účet exekútora.
Podľa § 72 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov príjmy úpadcu
podliehajú v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Na základe toho správca vyzval sociálnu poisťovňu na uskutočnenie zrážok na účet správcu, ktorý
oznámil správcovi, že prvú zrážku uskutoční za mesiac
december 2009 v januári 2010.
UZNESENIE č. 1.
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu
a o stave konkurzného konania.
K bodu 4)Voľba zástupcu veriteľov.
Nakoľko ide o malý konkurz, podľa ust. § 107 ods. 2. ZKR správca navrhol jedného zástupcu veriteľov- Ing. Miroslavu Pafkovú.
Hlasovanie: Za zvolenie zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ
Ing. Miroslava Pafková, hlasovalo 100 % prítomných.
UZNESENIE č. 2.
Schôdza veriteľov schvaľuje za zástupcu veriteľov, Ing. Miroslava Pafková.
K bodu 5) Rozhodovanie o potvrdení, resp. výmene správcu.
Správca ako predsedajúci predložil obligatórny bod programu
a vyzval veriteľa, aby sa vyjadrili k osobe správcu z hľadiska jeho
zotrvania alebo odvolania z funkcie.
Veriteľ vyhlásil, že súhlasí s osobou správcu a je za jeho zotrvanie. Zároveň následne hlasoval za zotrvanie správcu vo funkcií.
Hlasovanie: Za zotrvanie správcu vo funkcií hlasovalo 100 % prítomných veriteľov.
UZNESENIE č. 3.
Schôdza veriteľov potvrdzuje zotrvanie správcu vo funkcií
správcu.
K bodu 6) Rôzne.
Neboli žiadne doplňujúce otázky, ani stanoviska zo strany
veriteľov.
K bodu 7) Záver.
Záverom správca konštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov. Správca poďakoval veriteľovi za účasť a schôdzu
ukončil o 10. 30 hod.
Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.
JUDr. Michal Jakubek, správca
q

K000456
Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2009 S1296
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 678 343
Iné zverejnenie
Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze
V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka STD DONIVO, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 678 343, správca oznamuje, že na zasadnutí
Veriteľského výboru dlžníka dňa 13.januára 2010 Veriteľský
výbor jednomyseľne schválil prepracovaný záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý bol dlžníkom predložený Predsedovi Veriteľského výboru dňa 30.decembra 2009 a že
veriteľský výbor odporučil účastníkom plánu, oprávneným
o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali.
Na základe žiadosti Veriteľského výboru dlžníka, doručenej
správcovi dňa 13.januára 2010, v zmysle ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení

zvoláva správca v reštrukturalizačnom konaní dlžníka STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Mlynská 1346, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31 678 343, schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 05. 02. 2010 o 11. 00 hod., vo Vranove nad
Topľou, ul. Boženy Němcovej 1, v kongresovej sále hotela
Patriot, s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie schvaľovacej schôdze a rozprava,
2. Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu
dlžníka,
3. Záver.
Prezentácia účastníkov plánu sa začne o 10. 00 hod. Pri prezentácii sú účastníci plánu povinní predložiť doklad totožnosti, v prípade právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; v zmysle
§ 146 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. pravosť podpisu účastníka
plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účastníci reštrukturalizačného plánu dlžníka sa môžu oboznámiť
s obsahom reštrukturalizačného plánu dlžníka v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9. 00 – 15. 00
hod. do času konania schvaľovacej schôdze. Žiadosti na oboznámenie sa s obsahom plánu prijíma správca písomne alebo
telefonicky na tel.: 057 4421064.
JUDr. Marián Novikmec, správca
q

K000457
Spisová značka súdneho spisu: 31K/1/3009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2009 S 1269
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Sariana Slovensko s. r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 529 257
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Samostatná elektrická prípojka,
pravdepodobný rok výroby 1998, používaná; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 340,00 €
JUDr. Lea Gubová, správca
q

K000458
Spisová značka súdneho spisu: 25K/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2009 S489
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Bc. Henrieta Vidovičová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 16. 3. 1977
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 301,66; mena: EUR; dlžník: KOOPERATIVA
poisťovňa a.s.; právny dôvod vzniku: provízia sprostredkovateľa
a poistné plnenie; súpisová hodnota majetku: 301,66 EUR
JUDr. Barbora Volárová, správca
q

K000459
Spisová značka súdneho spisu: 1K 18/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K 18/2009 S 1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SOIC, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 369 276
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Stavba
Popis stavby: prevádzková budova BBA 11KV, objekt SO 08 rozvodovňa VN na parcele číslo 12622/2, ostatné plochy o výmere
40. 000 m2, pôvodne zapísaná na liste vlastníctva č. 4787 vedený Správou katastra Levice, katastrálne územie Levice; obec:
Levice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Levice; číslo LV: 4787; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 12622/2; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 74102,25 euro

Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: Nehnuteľnosť bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty s poznámkou v prospech
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Levice, ktorá uplatnila u správcu
právo vylučujúce zapísanie majetku do súpisu. Veriteľský výbor
úpadcu ako príslušný orgán udelil súhlas s vylúčením majetku
dňa 7. 1. 2010.
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q
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Krajský súd v Banskej Bystrici
K000460

K000461
č. k. 25K/43/2005-451

36-24K 1/96-420
DOPLŇUJÚCE ROZVRHOVÉ UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. „v konkurze“,
Lazovná 69, Banská Bystrica, IČO: 00 652 881, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty takto

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PCHZ TRADING, a.s. „v konkurze“, M.
R. Štefánika 71, Žilina, IČO: 36 384 186, o zrušení konkurzu po
splnení rozvrhového uznesenia takto

rozhodol:

rozhodol:

Rozvrhové uznesenie, č. k. 36-24K 1/96, zo dňa 18. 12. 2009 sa
doplňuje v časti 2. Pohľadávky I. triedy – 2. časť, veriteľ č. 288
– Vladimír Novoroľník, Banská Bystrica – prihlásená pohľadávka
6 472,81 € (195 000 Sk), uznaná 3 236,41 € (97 500 Sk)
neuspokojuje sa.
V časti 3 Pohľadávky II. triedy, veriteľ č. 287 – Slovenská republika,
Krajský súd Bratislava, Justičná pokladnica – prihlásená a uznaná
pohľadávka vo výške 255,- € (7 682,- Sk) neuspokojuje sa.
Súd ďalej opravuje v časti 4 Pohľadávky III. triedy, veriteľ č. 34A
– Ing. Ivan Trenčan, Moskovská 44, Banská Bystrica – prihlásená
a uznaná pohľadávka vo výške 33 048,23 € (995 611 Sk) neuspokojuje sa.

Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PCHZ TRADING, a.s. „v konkurze“, M. R. Štefánika 71, Žilina, IČO:
36 384 186, po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd zbavuje JUDr. Pavla Vršku, M. R. Štefánika 2, Veľký Krtíš,
funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až jeho právoplatnosťou.

P o u č e n i e: Proti touto rozhodnutiu je prípustné odvolanie
podané v lehote 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na Najvyšší súd SR prostredníctvom tunajšieho súdu.
V Banskej Bystrici dňa 21. decembra 2009
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ
domáha.
V Banskej Bystrici dňa 12. januára 2010
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca

Predchádzajúce zverejnenie: OV 248B/2009 K009798
q

q

Krajský súd v Košiciach
K000463

K000462

1K/227/2000-87

1K/485/1997-151
UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Milan Lukáč,
Zubné 92, IČO: 17 138 345, takto

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: BEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, so sídlom v Prešove,
Jánošíkova ul., IČO: 00 697 117, takto

rozhodol:

rozhodol:

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Milan Lukáč, Zubné 92, IČO: 17 138 345.
Zbavuje JUDr. Miroslava Hospodára, advokáta, Námestie slobody 13, Michalovce, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 7. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu

q

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: BEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, so sídlom v Prešove,
Jánošíkova ul., IČO: 00 697 117.
Zbavuje Mgr. Ladislava Káčerika, Murárska 11, Prešov, funkcie
správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 8. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
q

www.zbierka.sk
20

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 10B / 2010

Konkurzy a vyrovnania

K000464

K000466
6K/24/2003-203

6K/84/2004-94

UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Domaňovciach v likvidácii, Domaňovce, IČO: 00 617 342, takto

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: František
Oravec, Štvorcová 516, Vojčice, nar. 11. 4. 1962, IČO:
40 385 132, takto

rozhodol:

rozhodol:

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Domaňovciach v likvidácii, Domaňovce, IČO: 00 617 342. Zbavuje JUDr. Janu Čepčekovú, Námestie slobody 2, Humenné, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach.
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.
V Košiciach dňa 11. januára 2010
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Oravec, Štvorcová 516, Vojčice, nar. 11. 4. 1962, IČO: 40 385 132.
Zbavuje JUDr. Jána Zoričáka, Karpatská 3256/15, Poprad, funkcie správcu konkurznej podstaty.

q

q

K000465

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach. Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je
dotknutá.
V Košiciach dňa 11. januára 2010
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa

K000467
7K/9/01-210

4K/231/2005-108

UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Šandal, sídlo Šandal, IČO: 00 204 773, takto

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ing. Svorad
Ivan – LITARI, Krivá 23, Košice, IČO: 14 299 534, takto

rozhodol:

rozhodol:

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Šandal, sídlo Šandal, IČO: 00 204 773.
Zbavuje JUDr. Darinu Komárovú, advokátku, Ul. 1. mája 2053,
Snina, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Priznáva správkyni konkurznej podstaty JUDr. Darine Komárovej, advokátke, náhradu hotových výdavkov v sume 33,67 Eur.

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Svorad Ivan
– LITARI, Krivá 23, Košice, IČO: 14 299 534.
Zbavuje JUDr. Danielu Tarhajovú, advokátku, Mlynárska 19,
Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Určuje správcovi JUDr. Daniele Tarhajovej, advokátke, odmenu
správcu vo výške 179,24 Eur.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 11. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
samosudca

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 11. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu

q

q

