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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000512
sp. zn.: 3K/56/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. BOX 232, 850 00 Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Ivanou Fajnorovou, riaditeľkou Daňového úradu Bratislava IV, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Václav, Matejkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 11 659 009, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Jozef Václav, Matejkova 8, 841 05
Bratislava, IČO: 11 659 009, predbežného správcu Ing. Danielu
Štefkovú, so sídlom kancelárie: Beskydská 9, 811 05 Bratislava,
značka správcu: S 1385.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000513
sp. zn.: 3K/64/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava I, Radlinského 37, 817 89 Bratislava 15, o návrhu
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAUREA spol. s.r.o., so
sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 694 467, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: LAUREA spol. s.r.o., so sídlom: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 694 467, predbežného správcu: JUDr. Dušana Repáka, so sídlom kancelárie: Krížna 47,
811 07 Bratislava, značka správcu: S 404.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka,
vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000514
sp. zn.: 1R/7/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PLASTLINE NOVA, s.r.o., Škultétyho 89, 990 01 Veľký
Krtíš, IČO: 36 030 023, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 5369/S,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: PLASTLINE NOVA, s.r.o., Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 030 023.
Ustanovuje správcu Ing. Mgr. Tomáša Oravca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica.
Vyzýva a poučuje všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní
odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie
v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí
byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie a v jednom rovnopise súdu. Na prihlášku doručenú po
lehote alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len
súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive určenom vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo
s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť
datovaná a podpísaná veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, zabezpečená
pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa
uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slo-
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venskej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň povolenia
reštrukturalizácie. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné
prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa neprihliada.
Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť
účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj
listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo
doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených
v prihláške.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu
správcu:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa
(iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne
potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré
sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo
iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16. 596,95 EUR, s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;

m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR,
vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa § 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000515
sp. zn.: 9K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Košice IV, Južná trieda 8, 040 01 Košice, proti dlžníkovi:
RAMTEC s.r.o., Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 36 591 556,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RAMTEC s.r.o., Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO: 36 591 556.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu,
aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné
konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Košice I dňa 14. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca

q

www.zbierka.sk
4

Konkurzy a reštrukturalizácie

K000516
sp. zn.: 31K/7/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: VUSA, a.s., so sídlom: Slovenská
č. 26, 040 01 Košice, IČO: 31 651 828, o priznaní paušálnej
odmeny odvolanému správcovi rozhodol
takto:
Priznáva odvolanému správcovi podstaty Ing. Branislavovi
Zacharovi, so sídlom kancelárie: Rumanova č. 2, 040 01 Košice,
paušálnu odmenu vo výške 1.140,70 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000517
sp. zn.: 31K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Košice II, so sídlom v Košiciach, 040 85, Garbiarska č. 1,
proti dlžníkovi: FEDEX-ex, s.r.o., so sídlom: v Košiciach 040 11,
Jazmínová č. 5, IČO: 36 570 541, o vrátení nespotrebovanej časti
preddavku rozhodol
takto:
Prevádza k rukám správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár,
CSc., advokát, so sídlom kancelárie: Alžbetina č. 3, 040 01
Košice, nespotrebovanú časť preddavku v sume 316,14 €.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 316,14 € evidovanú v zázname
o zložení, pod položkou denníka D11 – 56/09 k rukám správcu
podstaty, Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., advokát, so sídlom kancelárie: Alžbetina č. 3, 040 01 Košice, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000518
sp. zn.: 31K/54/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Valéria Matuová, nar. 23. 07. 1964, trvale bytom: Veľká Ida č. 141,
044 55 Veľká Ida, o vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Valéria Matuová,
nar.
23. 07. 1964, trvale bytom: Veľká Ida č. 141, 044 55 Veľká Ida.
Uznáva konkurz za malý.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom
kancelárie: Platanová č. 5, 040 01 Košice.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote
15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu
o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok,
v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
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Vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v dvoch
rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.:
31K/54/2009, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je
navrhovateľom 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len „O. s. p.“), účastníci
majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na
pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti
voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust.
§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa
ust. § 15a ods. 3 O. s. p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na
súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6
ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva
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spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci
a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR (§ 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť
účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľa-

dávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR považovať za úplnú; o prípadných
nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 30 ZKR).
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 14. 1. 2010
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K000519
sp. zn.: 32K/38/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Igor
Pajank, nar. 10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Igor Pajank, nar.
10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce, rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Igor Pajank, nar.
10. 5. 1965, bytom: Šarovce č. 187, 935 52 Šarovce, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom
Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000520
sp. zn.: 32K/26/2009
VÝZVA
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: 955 01
Topoľčany, Pod Kalváriou 32, IČO: 36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu
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Kmeťkova 22, 949 01 Nitra, vyzýva v zmysle § 34 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. správcu konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Ing.
Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, na zvolanie ďalšej schôdze veriteľov, ktorej predmetom bude zvolenie jedného zástupcu veriteľov namiesto veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZoKR.
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/26/2009-95 zo dňa
24. 9. 2009 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Dňa
16. 12. 2009 sa konala prvá schôdza veriteľov, na ktorej nebol
zvolený veriteľský výbor.
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/26/2009-188 zo dňa
5. 1. 2010, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
OV 6B/2010 dňa 12. 1. 2010, uznal súd konkurz za malý.
Vzhľadom na skutočnosť, že na prvej schôdzi sa nepodarilo zvoliť veriteľský výbor v zmysle § 37 ods. 1 ZoKR a následne bol
otvorený malý konkurz, vyzýva súd správcu na zvolanie ďalšej
schôdze veriteľov s cieľom zvolenia zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 14. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000521
sp. zn.: 31K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňový úrad Kolárovo, Dlhá 2, 946 03 Kolárovo, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Vlasta Soókyová, Hlavná 290/7,
946 19 Číčov, narodená 02. 04. 1955, fyzická osoba – podnikateľ
IČO: 32 420 374, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Vlasta Soókyová, Hlavná 290/7, 946
19 Číčov, narodená 02. 04. 1955, fyzická osoba – podnikateľ
IČO: 32 420 374, predbežného správcu Mgr. Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie Mlynská 2, 934 01 Levice.
Súd ukladá predbežnému správcovi:
– zistiť hodnotu majetku dlžníka,
– preskúmať dlžníkove obchodné knihy,
– preskúmať dlžníkove právne úkony z hľadiska odporovateľnosti,
– vykonať právny rozbor pohľadávok.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o zistenej hodnote majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a predložiť ju súdu
v lehote do 15. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 14. 1. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000522
sp. zn.: 31K/34/2009
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 31K/34/2009

V právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Vlasta Soókyová, so sídlom: Hlavná 290/7, Číčov, IČO:
32 420 374, predbežným správcom ktorého je Mgr. Henrieta
Slavkovská, sídlo kancelárie správcu Mlynská 2, 934 01 Levice,
predseda senátu nariaďuje pojednávanie na deň 15. 2. 2010
o 08,30 hod. na Okresnom súde v Nitre, Štúrova 9 v miestnosti
č. dv. 17, prízemie, na ktoré predvoláva:
1) navrhovateľ – Daňový úrad Kolárovo, Dlhá 2, Kolárovo
2) dlžník – Vlasta Soókyová, Hlavná 290/7, Číčov
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte
sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby

ste uhradili vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise
(origináli) pripojené do spisu, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním,
potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky,
ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na
inom súde alebo orgáne. Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte
akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
V Nitre dňa 14. 01. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000523
sp. zn.: 31K/35/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňový úrad Hurbanovo, Komárňanská 147, 947 01
Hurbanovo, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BAUKOM
s.r.o., so sídlom: Nový diel 30, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 550 426,
rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: BAUKOM s.r.o., so sídlom: Nový diel
30, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 550 426, predbežného správcu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Farská 10, 949 01 Nitra.
Súd ukladá predbežnému správcovi:
– zistiť hodnotu majetku dlžníka,
– preskúmať dlžníkove obchodné knihy,
– preskúmať dlžníkove právne úkony z hľadiska odporovateľnosti,
– vykonať právny rozbor pohľadávok.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o zistenej hodnote majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a predložiť ju súdu
v lehote do 15. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 14. 1. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000524
sp. zn.: 31K/35/2009
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 31K/35/2009

V právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: BAUKOM s.r.o., so sídlom: Nový diel 30, Hurbanovo, IČO:
36 550 426, predbežným správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., sídlo kancelárie správcu
Farská 10, Nitra, predseda senátu nariaďuje pojednávanie na
deň 22. 2. 2010 o 08,30 hod. na Okresnom súde v Nitre, Štúrova 9,
v miestnosti č. dv. 17, prízemie, na ktoré predvoláva:
1) navrhovateľ – Daňový úrad Hurbanovo, Komárňanská 147,
Hurbanovo
2) dlžník – BAUKOM s.r.o., Nový diel 30, Hurbanovo
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte
sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby
ste uhradili vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.). Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise
(origináli) pripojené do spisu, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
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Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním,
potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky,
ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na
inom súde alebo orgáne. Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte
akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
V Nitre dňa 14. 01. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000525
sp. zn.: 2R/3/2009
UZNESENIE

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 15. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie
na majetok dlžníka: STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii, so
sídlom: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
31 678 343, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti PNEUMA s.r.o., so sídlom: Mlynská 1346,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 710 751, zo dňa 08. 12. 2009
na jej vstup do reštrukturalizačného konania rozhodol
takto:
Pripúšťa vstup spoločnosti PNEUMA s.r.o., so sídlom: Mlynská
1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 710 751, do reštrukturalizačného konania ako veriteľa dlžníka: STD DONIVO a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 678 343, namiesto veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, a to
ohľadne pohľadávok prihlásených pôvodným veriteľom
prihláškami a správcom zistených vo výške 480.757 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 14. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000526
sp. zn.: 2K/59/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CAMEA computer systems, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: Levočská 5, 080 01 Prešov, IČO: 31 700 641,
správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade
preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi Ing. Štefanovi Tichému, so
sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 663,88 €, ktorá mu bude po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 17. 09. 2009 na
účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 108/09,
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Štefana Tichého, so sídlom
kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 995,82 € zloženého dňa
17. 09. 2009 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 108/09.

K000527
sp. zn.: 1K/71/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Jaroslava Zemjaneka, nar. 17. 9. 1972, bytom: 059 95 Toporec 338,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok Jaroslava Zemjaneka, nar. 17. 9.
1972, bytom: 059 95 Toporec 338,
ustanovuje správcu Ing. Michala Bošelu, so sídlom kancelárie:
Októbrová 35, 080 01 Prešov,
otvára malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike,
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. 1K 71/2009. Na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v tomto konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa
ustanovenia § 29 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto
údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška
zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku,
v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí
aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach
(ďalej len súhrnný prehľad). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku
dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr
sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým
prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo
súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláš-
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kach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka
sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje
veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o
prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v
potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Podľa § 30 ods.
1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov
uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
a § 22 ods. 3 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.)
účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1
O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia
svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je
oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom
na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 15. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000528
sp. zn.: 1K/35/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jána Smolena v konkurze, nar. 15. 7. 1953,
s miestom podnikania Možiarska 1460/3, 066 01 Kežmarok, IČO:
17 286 115, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so
sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu rozhodol
takto:
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu Jána Smolena v konkurze,
nar. 15. 7. 1953, s miestom podnikania: Možiarska 1460/3,
066 01 Kežmarok, IČO 17 286 115, pre nedostatok majetku,
priznáva správcovi JUDr. Jaroslave Oravcovej, so sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, náhradu
výdavkov vo výške 354,58 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 14. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000529
sp. zn.: 1K/51/2008
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: P O L A R E X, spol. s r. o. v konkurze, so sídlom: Hlavná 71, 080 01 Prešov, IČO: 31 705 057, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie: Hlavná 13,
080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa
6. 7. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi
uznesením 1K/51/2008-844 zo dňa 20. 7. 2009 potvrdil prevod
pohľadávok pôvodného veriteľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, so sídlom: Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, voči úpadcovi v konečnom zozname prihlásených
pohľadávok vyhotovenom správcom úpadcu vedených pod por.
č. 1/1 až 1/266 v celkovej výške 173 475,52 € na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 8. 2009.
q

K000530
sp. zn.: 1K/54/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Poprad, so sídlom: Štefánikova 3651/13, 058 01
Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
T.G.L. spol. s r.o., so sídlom: Allendeho 2735/22, 059 51 Poprad
– Matejovce, IČO: 36 473 651, uznesením 1K/54/2009-39 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: T.G.L.
spol. s r.o., so sídlom: Allendeho 2735/22, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO 36 473 651.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2009.
q
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K000531
sp. zn.: 1K/59/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Prešov II, so sídlom: Levočská 9, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hokejový klub Prešov, so sídlom: Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, IČO:
31 990 398, uznesením 1K/59/2009-78 zo dňa 14. 12. 2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: Hokejový klub Prešov, so sídlom: Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov,
IČO: 31 990 398.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 1. 2010.
q

K000532
sp. zn.: 1K/53/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 26 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
DSA, spol. s r.o., so sídlom: MUDr. Alexandra 40, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 685 021, uznesením 1K/53/2009-34 zo dňa 20. 11.
2009 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: DSA, spol. s r.o., so sídlom: MUDr. Alexandra 40, 060 01
Kežmarok, IČO: 31 685 021.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 12. 2009.
q

K000533
sp. zn.: 29K/57/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Daňový úrad Partizánske, so sídlom: Makarenkova 213/1, 958
29 Partizánske, IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MAVAL, s.r.o., 956 34 Ostratice 158,
IČO: 31 449 751, rozhodol
takto:
Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Mgr. Lenka Rolníková so sídlom kancelárie: Palackého 10, 911 01 Trenčín.
Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť
majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka
a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca
súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie a poslednú správu predloží správca súdu
najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 15. 1. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca

zo dňa 21. 12. 2009, rozhodol o zastavení konkurzného konania
pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15. 1. 2010.
Okresný súd Žilina 15. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K000535
sp. zn.: 4K/21/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: TYPOPRESS s.r.o., J. Žuffu 5, 021 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 568 050, správcom ktorého je: JUDr. Soňa
Gašková, Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, rozhodol
takto:
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedený pod D 14K 73/2009 vo výške 1. 659,70 EUR poukazuje
prostredníctvom učtárne Okresného súdu Žilina, na účet správy
podstaty č. 2928829325/1100.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15. 1. 2010
JUDr. Martin Maliar, vyšší súdny úradník
q

K000536
sp. zn.: 4K/1/2010
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Slávka
Švecová, nar. 14. 9. 1978, Rudinská 113, 023 31 Rudina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok navrhovateľa rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: Slávka Švecová, nar. 14. 9.
1978, Rudinská 113, 023 31 Rudina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 15. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

q

K000534
sp. zn.: 3K/18/2009
OZNAM
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PROINVEST, s.r.o., so sídlom: Palárikova 81, 022 01 Čadca, IČO:
31 609 686, uznesením Okresného súdu Žilina 3K 18/2009-89,

q

K000537
sp. zn.: 4K/28/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom: 013 32 Dlhé Pole 789, IČO:
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31 640 621, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, rozhodol
takto:
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom: 013 32 Dlhé Pole 789, IČO: 31 640 621.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin.
III. 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 Žilina na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným údajom, sú
uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu a na pohľadávky
prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov
podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované
námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.

K000538
sp. zn.: 1K/23/2009
UZNESENIE

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

Okresný súd Žilina dňa 15. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

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, v rámci pôsobnosti príslušného orgánu rozhodol
takto:
I. Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu primárne verejným
ponukovým konaním najmä za týchto podmienok:
– zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, ako aj iným vhodným spôsobom, s vytvorením vhodných podmienok pre záujemcov o ohliadku speňažovaného majetku s dostatočným časovým predstihom pred
vyhodnotením ponúk;
– správca v rámci konania s odbornou starostlivosťou posúdi
vhodnosť zaradenia jednotlivých majetkových hodnôt na spoločné speňaženie, alebo do viacerých súborov, v záujme dosiahnutia čo možno najvyššieho výťažku;
– predkladanie ponúk v uzavretých obálkach s tým, že otvorenie
obálok sa uskutoční pod dohľadom súdu;
– v oznámení o verejnom ponukovom konaní indikovať, že
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade,
že najvyššia z nich nedosiahne aspoň 50% súpisovej hodnoty;
– prípadné uvedenie ďalších podmienok verejného ponukového
konania v rámci zásad transparentnosti a obvyklej odbornej starostlivosti správcu o cudzí majetok;
II. Po vyhodnotení ponúk, ešte pred prevodom speňažovaného
majetku je správca povinný podať súdu podrobnú správu o procese ponukového konania a vyhodnotení ponúk.
III. V prípade neúspešnosti procesu speňažovania majetku ponukovým konaním, navrhnúť alternatívny postup a požiadať príslušný orgán opätovne o udelenie záväzného pokynu.

q

q

Správcovia
K000539
Spisová značka súdneho spisu: 28R/9/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28R/9/2009 S1139
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
LUKAN, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 686 492
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ingrid Galovcová, reštrukturalizačný správca dlžníka LUKAN, s.r.o., so sídlom: Trenčianska 1320, Púchov, IČO:
36 686 492, podľa ustanovenia § 126 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle
dlžníka v Púchove, na Trenčianskej ul. č. 1320, dňa 23. 02. 2010
o 9,00 hod. Prezentácia účastníkov sa začne o 8,30 hod.
Predmet rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Správa dlžníka o stave spoločnosti
4. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov

predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Púchove dňa 15. 1. 2010
JUDr. Ingrid Galovcová, správca
q

K000540
Spisová značka súdneho spisu: 28K/48/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/48/2009 S 1265
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Aladár Jaško
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 22. 11. 1948
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca konkurznej podstaty Mgr. Martin Berec úpadcu Aladára
Jaška, narodeného 22. 11. 1948 zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 22. februára 2010 o 10:00 v na adrese
Jilemnického 2, Trenčín.
Program schôdze veriteľov
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
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4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Mgr. Martin Berec, správca
q

K000541
Spisová značka súdneho spisu: 6R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2009 S1238
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SkyEurope Airlines, a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 819 600
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca úpadcu SkyEurope Airlines, a.s. v konkurze, IČO:
35 819 600, so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 01. 03.
2010 o 10. 00 h. Prezentácia sa začne o 08. 00 h. Schôdza veriteľov sa bude konať vo veľkej hale Inter haly Pasienky na adrese:
Trnavská 29, 832 84 Bratislava.
Program prvej schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Prezentácia;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Rozhodovanie o výmene správcu;
4. Voľba veriteľského výboru;
5. Rôzne;
6. Záver.
Účasť na schôdzi veriteľov je právom, nie povinnosťou, veriteľov.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním
prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na
schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu
podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlási.
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti. Právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra
alebo iného obdobného registra ak ide o zahraničnú právnickú
osobu (ďalej „obchodný register“) a doklad totožnosti osoby oprávnenej konať na schôdzi veriteľov. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc alebo poverenie na zastupovanie s dokladom totožnosti
a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej aktuálny výpis z obchodného registra. Ak je zástupcom veriteľa právnická osoba, predloží
aj svoj aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti
osoby oprávnenej konať na schôdzi veriteľov. Plnomocenstvá
a výpisy z registrov vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku
musia byť predložené spolu s prekladom do slovenského jazyka.
Veriteľom a zástupcom veriteľov, ktorí nepredložia požadované
doklady, alebo ktorí predložia doklady nedostatočne preukazujúce ich totožnosť alebo oprávnenie konať za veriteľov na schôdzi,
nebude umožnená účasť na schôdzi veriteľov. Podpisy splnomocniteľov na plnomocenstvách na zastupovanie na schôdzi
veriteľov nemusia byť úradne overené.
Bezprostredne po skončení schôdze veriteľov sa na rovnakej adrese v zasadačke Inter Haly Pasienky uskutoční zasadnutie veriteľského výboru s jediným bodom programu, ktorým je voľba
predsedu veriteľského výboru. Podpisy splnomocniteľov na plnomocenstvách na zastupovanie na schôdzi veriteľského výboru
musia byť úradne overené.
V prípade ak súd pred konaním schôdze veriteľov právoplatne
rozhodne o zrušení konkurzu na majetok úpadcu, schôdza veriteľov sa neuskutoční!
V Bratislave dňa 15. 01. 2010
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
q
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K000542
Spisová značka súdneho spisu: 2K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2009 S1260
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TSS Bratislava, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 686 707
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci
úpadcu TSS Bratislava, a.s., so sídlom: Bratislavská 5990/4,
Trnava 917 02, IČO: 35 686 707, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10518/T, konkurzné konanie sp. zn. 2K/7/2009 vedené na Okresnom súde
Bratislava I.
Miesto konania: Za stanicou 3, Bratislava, 1. poschodie.
Dátum konania: 08. 1. 2010
Začiatok zasadnutia: 10. 00 hod.
Prítomní:
1. ThyssenKrupp DOPRAVNÉ STAVBY SLOVENSKO, s.r.o., so
sídlom: Za stanicou 3, 832 52 Bratislava, IČO: 35 811 455, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, Vložka č.: 24037/B (ďalej len “ThyssenKrupp”) - člen veriteľského výboru v zastúpení JUDr. Marián Šulík;
2. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
“ŽSR”, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:
31 364 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B (ďalej len “ŽSR”) – člen
veriteľského výboru v zastúpení JUDr. Jana Bauerová;
3. Tomáš Kizek, trvale bytom Ratnovce 334, 922 31 Ratnovce,
člen veriteľského výboru v zastúpení JUDr. Igor Zelník;
4. Košická stavebná spoločnosť, a.s., so sídlom: Zemplínska 33,
040 01 Košice, IČO: 31 644 422, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1467/V (ďalej len
“Košická stavebná spoločnosť”) – člen veriteľského výboru
v zastúpení Ing. Milan Tatranský;
5. Ing. Viera Fraňová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu
TSS Bratislava, a.s., IČO: 35 686 707 (ďalej len “správkyňa konkurznej podstaty”).
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením §38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”)
a s uznesením č. 2 z prvého zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 25. 09. 2009. Všetci členovia veriteľského výboru
súhlasili s formou zvolania veriteľského výboru. Zasadnutie
veriteľského výboru malo nasledovný program:
1. Otvorenie;
2. Rokovanie o opakovaní verejného ponukového konania;
3. Rokovanie o konkrétnych otázkach spojených s verejným ponukovým konaním;
4. Rokovanie o súpisovej zložke č. 569 - pohľadávke voči spoločnosti Montavia Ipari és Zzolg. Kft, Szilágyi u. 9, 1041 Budapešť,
Maďarsko;
5. Rokovanie o predaji časti majetku (zverejneného v Obchodnom vestníku č. 193B/2009) formou priameho predaja bývalým
zamestnancom úpadcu;
6. Záver.
Ad. 1 Otvorenie:
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru pozdravom prítomných členov veriteľského výboru. Po otvorení zasadnutia
predseda veriteľského výboru prešiel k jednotlivým bodom
programu zasadnutia veriteľského výboru.
Ad. 2 Rokovanie o opakovaní verejného ponukového konania
2. 1 Nakoľko prvé ponukové konanie na predaj podniku úpadcu
TSS Bratislava, a.s. ako celku nebolo úspešné a na prvú ponuku
ohľadne predaja podniku úpadcu TSS Bratislava, a.s. ako celku
nebola obrdžaná žiadna ponuka, veriteľský výbor poveril správkyňu opakovaním verejného ponukového konania.
2. 2 Veriteľský výbor prijal
uznesenie č. 1:
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Veriteľský výbor poveruje správkyňu konkurznej podstaty opakovaním verejného ponukového konania na majetok úpadcu TSS
Bratislava, a.s. vymedzeného v Obchodnom vestníku č.
147B/2009 a č. 159B/2009, okrem pohľadávok úpadcu TSS Bratislava, a.s. voči jeho dlžníkom a obchodného podielu úpadcu
TSS Bratislava, a.s. v spoločnosti ThyssenKrupp.
Toto uznesenie č. 1 bolo prijaté s nasledovným výsledkom:
– za návrh 4 hlasy,
– proti návrhu 0 hlasov,
– zdržal sa 0 hlasov.
Ad. 3 Rokovanie o konkrétnych otázkach spojených s verejným
ponukovým konaním
Po prijatí uznesenie č. 1 sa začal veriteľský výbor zaoberať konkrétnymi otázkami spojenými s verejným ponukovým konaním.
3. 1 Prvou otázkou, ktorá bola riešená v tomto bode programu
bola minimálna cena za podnik TSS Bratislava, a.s., ktorá musí
byť ponúknutá v rámci ponukového konania, aby predmetná ponuka mohla byť prípadne akceptovaná. Predseda veriteľského
výboru navrhoval, aby minimálna cena za podnik TSS Bratislava,
a.s. v opätovnom ponukovom konaní bola čo najvyššia. Z toho
dôvodu navrhoval stanoviť ako minimálnu cenu za podnik 80 %
– 90 % súpisovej hodnoty majetku úpadcu TSS Bratislava, a.s.
S týmto návrhom však ostatní prítomní členovia veriteľského výboru nesúhlasili. Podľa názoru ostatných členov veriteľského výboru a správkyne konkurznej podstaty by takto stanovená cena
iba zbytočne predĺžila konkurzné konanie a v súčasnej
ekonomickej situácií je to nepraktické a neefektívne riešenie. Na
základe ďalšej diskusie veriteľský výbor prijal uznesenie č. 2:
Minimálna cena podniku úpadcu TSS Bratislava, a.s., za ktorú
bude podnik úpadcu môcť byť v rámci verejného ponukového konania predaný, sa rovná 50 % súpisovej hodnote ponúkaného
majetku bez pohľadávok úpadcu TSS Bratislava, a.s. voči jeho
dlžníkom, t.j. sume 175 001 EUR. Pod túto cenu nebude možné
podnik previesť na prípadných účastníkov ponukového konania
a ponuky s menšou ponúkanou kúpnou cenou nebudú môcť byť
akceptované. Prípadní záujemcovia majú 3 týždňovú lehotu od
zverejnenia ponuky, do kedy sa môžu verejného ponukového
konania zúčastniť.
Toto uznesenie č. 2 bolo prijaté nasledovne:
– za návrh hlasovalo 3 hlasov,
– proti bolo 1 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
3. 2 Ďalším bodom bol spôsob zverejnenia verejného ponukového konania. Veriteľský výbor prijal
uznesenie č. 3:
Verejné ponukové konanie na predaj podniku úpadcu TSS Bratislava, a.s. sa zverejní v Obchodnom vestníku.
Za toto uznesenie hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:
– za hlasovalo 4 hlasov,
– proti 0 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
3. 3 Po prijatí uznesenia č. 3 bola diskusia o tom, kto bude považovaný za víťaza, resp. kto sa stane víťazom verejného ponukového konania. Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 4:
Víťazom verejného ponukového konania na predaj podniku
úpadcu TSS Bratislava, a.s. ako celku bude záujemca s najvyššou ponukou, t.j. najvyššou ponúknutou kúpnou cenou za prevod podniku na kupujúceho, za predpokladu že ponuka bude
v súlade s uznesením č. 2.
Výsledok hlasovania bol nasledovný:
– za uznesenie hlasovalo 4 hlasov,
– proti 0 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
3. 4 Ohľadne spôsobu vyhodnocovania prípadných ponúk členovia veriteľského výboru prijali nasledovné uznesenie č. 5:
Ponuky bude vyhodnocovať správkyňa konkurznej podstaty spolu s prítomnými členmi veriteľského výboru, pričom všetci členovia veriteľského výboru musia byť na takéto vyhodnotenie riadne

zvolaní v dostatočnom predstihu. Veriteľský výbor si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku a neustanoviť víťaza ponukového
konania aj bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.
Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne všetkými členmi veriteľského výboru. Výsledok hlasovania bol nasledovný:
– za hlasovalo 4 hlasov,
– proti 0 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
Ad. 4 Rokovanie o súpisovej zložke č. 569 – pohľadávke voči
spoločnosti Montavia Ipari és Zzolg. Kft, Szilágyi u. 9, 1041 Budapešť, Maďarsko
Predmetom zasadnutia veriteľského výboru bolo aj rokovanie
o vyradení súpisovej zložky č. 569 – pohľadávke voči spoločnosti
Montavia Ipari és Zzolg. Kft, Szilágyi u. 9, 1041 Budapešť,
Maďarsko
4. 1 Nakoľko počas diskusie ohľadne pohľadávky voči spoločnosti Montavia Ipari és Zzolf. Kft., vyšli najavo nové skutočnosti
a veriteľskému výboru nebol úplne jasný skutkový stav, veriteľský výbor neprijal uznesenie o vyradení tejto súpisovej zložky
z majetku úpadcu TSS Bratislava a.s. Veriteľský výbor prijal
uznesenie č. 6:
Veriteľský výbor poveruje správkyňu konkurznej veci o dôkladné
ozrejmenie situácie a vyjasnenie stavu spoločnosti Montavia Ipari és Zzolg. Kft, Szilágyi u. 9, 1041 Budapešť, a to najmä, nie
však s obmedzením len na, zistenie, či konkurzné konanie voči
tejto spoločnosti bolo zrušené pre nedostatok majetku resp. či
táto spoločnosť už nemá žiaden majetok z ktorého by mohla byť
pohľadávka úpadcu TSS Bratislava, a.s. uspokojená, a to čo i len
čiastočne, resp. či už došlo k zrušeniu a výmazu spoločnosti
Montavia Ipari és Zzolg. Kft.
Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne všetkými členmi veriteľského výboru. Výsledok hlasovania bol nasledovný:
– za hlasovalo 4 hlasov,
– proti 0 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
Ad 5. Rokovanie o predaji časti majetku (zverejneného v Obchodnom vestníku č. 193B/2009) formou priameho predaja bývalým zamestnancom úpadcu
5. 1 Po prerokovaní bodu 4 rokoval veriteľský výbor o predaji kancelárskej techniky (PC zostavy) bývalým zamestnancom úpadcu
TSS Bratislava, a.s. Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 7:
veriteľský výbor súhlasí s predajom časti majetku úpadcu TSS
Bratislava, a.s., ktorá bola uvedená v Obchodnom vestníku č.
193B/2009, a to formou priameho predaja bývalým zamestnancom za súpisovú hodnotu uvedenú v Obchodnom vestníku č.
193B/2009, t.j. 100 EUR za jednu PC zostavu.
Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne všetkými členmi veriteľského výboru. Výsledok hlasovania bol nasledovný:
– za hlasovalo 4 hlasov,
– proti 0 hlasov,
– zdržalo sa 0 hlasov.
5. 2 Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia veriteľského výboru sa predseda veriteľského výboru opýtal ostatných členov veriteľského výboru, či majú ešte návrhy resp. body, ktoré majú v záujme predostrieť na rokovanie. Po zápornej odpovedi od všetkých členov veriteľského výboru predseda veriteľského ukončil
zasadnute veriteľského výboru.
Ad. 6 Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda veriteľského výboru ako zvolávateľ zasadnutia poďakoval prítomným za
aktívnu účasť a ukončil zasadnutie.
Vypracoval v Bratislave dňa 8. 1. 2010 JUDr. Marián Šulík, zástupca ThyssenKrupp DOPRAVNÉ STAVBY SLOVENSKO,
s.r.o., predseda veriteľského výboru.
Ing. Viera Fraňová, správca
q
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K000543
Spisová značka súdneho spisu: 32K/27/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2009-S1154
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOMI TOUR s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 246 751
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miesto konania: Nitra, Mariánska č. 6
Termín konania: 14. 1. 2010
Začiatok konania: 9,50 hod.
Prítomní:
– Ing. Ladislav Bódi – správca konkurznej podstaty
– veritelia:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. , Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, zastúpená: JUD.Samuel Diatka, zamestnanec spoločnosti, č. OP – SJ 33 94 55 na základe
plnomocenstva
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, Nitra , IČO:
30 807 484, zastúpená: JUDr.Eva Štubnerová, zamestnanec poisťovni, č. OP – EA 52 93 69 na základe plnomocenstva
3. SR – Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, Nitra, IČO:
00 634 816, zastúpený: Mgr.Eva Balková, zamestnanec úradu,
č. OP – ST 38 14 73 na základe plnomocenstva
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. voľba predsedu veriteľského výboru
3. uloženie záväzného pokynu správcovi
4. rôzne
5. záver
1. Správca, ktorý v zmysle zákona č. 7/2005 ZKR zvolal 1. zasadnutie veriteľského výboru otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Následne po oboznámení s programom zasadnutia sa prikročilo k voľbe predsedu veriteľského výboru.
2. Prítomní členovia veriteľského výboru spontánne navrhli za
predsedu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874
Prikročilo sa k hlasovaniu:
Za hlasovali: všetci prítomní veritelia
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 1
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO:
35 937 874.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru je uznášania schopné, pretože sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.
3. Správca požiadal zvolený veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu správcovi ohľadne speňažovania majetku úpadcu.
Správca navrhol speňažiť majetok úpadcu v zmysle zákona č.
7/2005 ZKR § 92 ods. 1 a to verejnou obchodnou súťažou, resp.
iným vhodným spôsobom, pričom pre každé kolo jednotlivej uvedenej formy predaja správca stanoví podmienky kola. Správca
navrhol ponúkať majetok v prvom kole minimálne za jeho súpisovú hodnotu a v ďalších kolách za najvyššiu ponúknutú hodnotu.
Navrhnuté spôsoby speňažovania dávajú predpoklad najlepších
výsledkov speňaženia.
Hlasovanie:
Za hlasovali: všetci prítomní veritelia
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn nasledovne:
Správca speňaží majetok úpadcu v zmysle zákona č. 7/2005
ZKR § 92 ods. 1 a to verejnou obchodnou súťažou, resp. iným
vhodným spôsobom, pričom pre každé kolo jednotlivej uvedenej
formy predaja správca stanoví podmienky kola verejnej obchodnej súťaže. Správca speňaží majetok v prvom kole minimálne za

jeho súpisovú hodnotu a v ďalších kolách za najvyššiu
ponúknutú hodnotu.
4. Rôzne:
Veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 uviedol, že má vážnu pochybnosť
ohľadne úspešnosti speňaženia spísanej majetkovej podstaty
úpadcu a vyjadril názor, že v prípade troch neúspešných kôl predaja by sa mal spísaný majetok vylúčiť z podstaty a ukončiť
konkurzné konanie.
5. Záver.
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť
a ukončil 1.zasadnutie veriteľského výboru o 10,20 hod.
Nitra 14. 1. 2010
JUDr. Samuel Diatka, predseda veriteľského výboru
Ing. Ladislav Bódi, správca
q

K000544
Spisová značka súdneho spisu: 31K/47/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2009/S937
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
J.X.C.-INVEST, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 595 837
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty oznamuje, že dňom zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu v Košiciach na adrese
Mlynárska 19 v pracovných dňoch od 8. 00 hod. do 14. 00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovkého spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie
správcu alebo telefonicky na tel. č. 055/72 88 529.
JUDr. Vladimír Pavlov, správca
q

K000545
Spisová značka súdneho spisu: 25R/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1/2010
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MASTRA s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 420 125
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – M. R. Štefánika 55,
Dunajská Streda, v pracovných dňoch: pondelok až piatok,
počas úradných hodín správcu. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu je nutné vopred podať
buď: mailom: katarina.c@curator.sk, alebo na tel. 0903 444 767,
resp. písomne na uvedenej adrese správcu.
Ing. Katarína Čentéšová, správca
q

K000546
Spisová značka súdneho spisu: 2K 60/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 60/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
D A V A Y spol. s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 681 555
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Peter Kubík, správca konkurznej podstaty úpadcu
D A V A Y spol. s.r.o., so sídlom: ul. Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO: 00681555, v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, v pracovných dňoch od 8. 00
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hod do 11. 00 hod a od 13. 00 hod do 16. 00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č.:
02/55 56 82 13, e-mailom: risnovska@plg.sk.
JUDr. Peter Kubík, správca
q

K000547
Spisová značka súdneho spisu: 2K 24/2007
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2007 S1201
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roman Filipčan
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 03. 05. 1969
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
4398,19 Eur
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1690,63 Eur
Poučenie správcu: Podľa § 101 ZoKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku
úpadcu Romana Filipčana, nar. 03. 05. 1969, trvale bytom THK
1, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznej veci vedenej OS Banská
Bystrica, sp. zn. 2K 24/2007. Zástupcovi veriteľov určujem na
schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku v súlade
s § 101 ZoKR. V rovnakej lehote môže zástupca veriteľov proti
návrhu konečného rozvrhu výťažku v zmysle § 101 ods. 2 v spojení s § 98 ods. 3 ZoKR podať odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu do neho nahliadať v kancelárii správcu
v úradných hodinách po predchádzajúcom telefonickom nahlásení a môžu v lehote 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov
úpadcu, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Toto zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty nahrádza návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty zverejnený v OV 8B/2010 dňa 14. 1. 2009,
kde došlo k chybe v písaní v časti celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
q

K000548
Spisová značka súdneho spisu: 1K/336/98
Spisová značka správcovského spisu: 1K/336/98 S1270
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roľnícke družstvo so sídlom v Porube pod Vihorlatom
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 169 757
Iné zverejnenie
2. kolo ponukového konania
V konkurznej veci úpadcu Roľnícke družstvo so sídlom: v Porube
pod Vihorlatom, IČO: 36 169 757, sa dňa 23. 7. 2009 na Krajskom súde v Košiciach konala opakovaná schôdza konkurzných
veriteľov. V rámci predmetnej schôdze sa rozhodlo o postupe
speňažovania nehnuteľného majetku úpadcu, a tým vyhlasujem
2. kolo ponukového konania.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Nehnuteľné veci tvoriace všeobecnú podstatu úpadcu určené
na predaj sú nasledovné:
1.Odchovňa mladého dobytka, katastrálne územie Vyšná Rybnica, č. l. vl. 486, parcela číslo 520,
2. Kravín TL-V1, katastrálne územie Vyšná Rybnica, č. l. vl. 486,
parcela číslo 518,
3. Kravín T 72, katastrálne územie Jasenov, č. l. vl. 306, parcela
číslo 237,
4. Vodojem, katastrálne územie Vyšná Rybnica.

2. Ponukové konanie bude uverejnené v Obchodnom vestníku,
zverejnené na tabuli obce, v katastri ktorej sa nehnuteľnosti nachádzajú, a priamym oslovením poľnohospodárskych podnikov
v tejto lokalite. Ponukového konania sa môžu zúčastniť fyzické aj
právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín určený na obhliadku hnuteľného majetku: V lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení 2.kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku, a to telefonickým oznámením
správcovi na telefónnom čísle 0905 647 435.
4. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť na Krajský súd v Košiciach ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ 1K 336/98 – neotvárať“ v lehote
20 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu: Krajský súd v Košiciach,
Štúrova 29, 041 51 Košice. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, nebude sa považovať za riadne doručenú, aj
keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
5. Náležitosti ponuky: Riadna identifikácia veci, ktorá musí byť
zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej
osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného
alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 3 mesiace s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických
osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu
a doklad o zaplatení 30 % z ponúkanej kúpnej ceny.
6. Doklad o zaplatení 30 % z ponúkanej kúpnej ceny – každý záujemca je povinný uhradiť 30 % z ceny z ním ponúkanej kúpnej
ceny v prospech peňažného účtu OTP Banka, a.s. číslo
11219956/5200, ktorý sa považuje za riadne a včas uhradený
pripísaním na peňažný účet najneskôr v poslednom dni určenom
na doručovanie ponúk.
7. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie 30 % ponúkanej kúpnej ceny na peňažný
účet. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť
a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky ponuky.
8. Termín a miesto otvárania obálok: Do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk na Krajskom súde v Košiciach – konkurzné oddelenie. Otvárania obálok sa zúčastní pracovník Krajského súdu v Košiciach poverený vykonaním dohľadu, správca
konkurznej podstaty.
9. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Ponuku s najvyššou správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Predaj nehnuteľného majetku za najvyššiu ponuku bude predchádzať vyžiadaniu súhlasného stanoviska najväčšieho veriteľa. Následne správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 25 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku sa uskutoční až po súhlasnom stanovisku najvyššieho veriteľa. (ďalej len zmluva) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom
konaní a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, ma správca nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 20 % ponúknutej kúpnej ceny.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca
q

K000549
Spisová značka súdneho spisu: 32K/27/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2009-S1154
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOMI TOUR s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 246 751
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Iné zverejnenie
ZÁPISNICA o priebehu 1. schôdze veriteľov
Miesto konania: Nitra, Mariánska č. 6
Termín konania: 14. 1. 2010
Začiatok konania: 9,00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing.Ladislav Bódi,
správca
A. Zoznam prítomných veriteľov:
1. SR – Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, Nitra, IČO: 00 634 816
– zastúpená: Mgr.Eva Balková, zamestnanec úradu, č. OP – ST
38 14 73 na základe plnomocenstva
– celkom prihlásené: 2. 871,65 EUR
– počet hlasov: 2. 872, čo činí 1,24 % hlasov veriteľov a 24,25 %
hlasov prítomných veriteľov
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, Nitra , IČO:
30 807 484
– zastúpená: JUDr.Eva Štubnerová, zamestnanec poisťovni, č.
OP – EA 52 93 69 na základe plnomocenstva
– celkom prihlásené: 8. 432,00 EUR
– počet hlasov: 8. 432, čo činí 3,66 % hlasov veriteľov a 71,22 %
hlasov prítomných veriteľov
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874
– zastúpená: JUD.Samuel Diatka, zamestnanec spoločnosti, č.
OP – SJ 33 94 55 na základe plnomocenstva
– celkom prihlásené: 536,98 EUR
– počet hlasov: 537, čo činí 0,23 % hlasov veriteľov a 4,53 % hlasov prítomných veriteľov
B. Program schôdze:
1. otvorenie schôdze
2. voľba veriteľského výboru
3. správa o činnosti, stave majetku a konkurzu
4. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. záver
– ad B. 1.) Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom
vestníku č. 236B/2009 zo dňa 8. 12. 2009. Prezentácia sa uskutočnila od 9,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zápisnice. Správca oboznámil prítomných veriteľov, že v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza uznášania schopná,
pretože je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal prítomným veriteľom
informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a zároveň veriteľov poučil o ich právach a povinnostiach, spojených s jeho účasťou na
1. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle
§ 35, § 36, § 37 ZKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali: prítomní veritelia
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovalo: 11. 841 hlasov, čo činí 100 %
prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
UZNESENIE č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu
správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní
v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.
– ad B. 2.) Voľba členov veriteľského výboru
Predseda schôdze veriteľov predniesol v súlade s § 37 ZoKR návrh, aby veriteľský výbor mal troch členov. Predseda schôdze veriteľov navrhol, aby sa členmi veriteľského výboru stali veritelia
oprávnení na schôdzi hlasovať postupne od veriteľa s najvyšším
počtom hlasov ,až kým nedôjde k ich zvoleniu. V zmysle § 37
ods. 2 ZKR právo byť zvolený do veriteľského výboru má zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej
podstaty, rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa
určí správca, pričom vychádza zo zistenej sumy zabezpečenej
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pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku
podstát.
Za prvého člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhol:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, Bratislava,
IČO: 35 937 874
Hlasovanie:
Za: 11. 841 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 2 (k bodu 2.predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za prvého člena veriteľského výboru so 11. 841 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874
s počtom hlasov 537, čo predstavuje 4,53 % hlasov prítomných
veriteľov.
Za druhého člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhol:
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, Nitra , IČO:
30 807 484
Hlasovanie:
Za: 11. 841 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 3 (k bodu 2. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za druhého člena veriteľského
výboru so 11. 841 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, Nitra , IČO: 30 807 484 s počtom
hlasov 8. 432, čo predstavuje 71,22.%.
Za tretieho člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhol:
SR – Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, Nitra, IČO:
00 634 816
Hlasovanie:
Za: 11. 841 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 4 (k bodu 2. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za tretieho člena veriteľského výboru so 11. 841 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: SR – Daňový úrad Nitra I,
Damborského 5, Nitra, IČO: 00 634 816s počtom hlasov 2. 872 ,
čo predstavuje 24,25 %.
Následne správca skonštatoval, že schôdza veriteľov svojimi
uzneseniami č. 2, 3, 4 zvolila za členov veriteľského výboru nasledujúcich konkurzných veriteľov:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874
2. Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra, Slančíkovej 3,
950 43 Nitra, IČO: 30 807 484
3. SR – Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, Nitra, IČO:
00 634 816
Predseda schôdze veriteľov konštatuje, že veriteľský výbor bol
zvolený v počte 3 členovia.
– ad B. 3.) Správu o doterajšom priebehu konania podal správca
a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými do
konania schôdze veriteľov. Správca takisto oboznámil veriteľa so
súpisom majetku konkurznej podstaty a s doterajšími úkonmi
správcu.
UZNESENIE č. 5 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.
Hlasovanie
Za: 11. 841 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Za prijatie uznesenia č. 5 hlasovalo: 11. 841 hlasov, čo činí
100 % hlasov prítomných veriteľov.
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– ad B. 4.) Rozhodovanie o návrhu na výmenu správcu podľa
§ 36 ZKR.
Prítomní veritelia nenavrhli výmenu správcu a nehlasovali za
výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za hlasovali: nikto
Proti hlasovali: prítomní veritelia
Zdržali sa hlasovania: nikto
Za prijatie uznesenia č. 4 o výmene správcu nehlasoval nikto.
UZNESENIE č. 6 (k bodu 4. predmetu rokovania):
Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla, že prítomní veritelia nenavrhli výmenu doterajšieho správcu Ing.Ladislava Bódiho.
– ad. B 5) Záverom správca skonštatoval, že prítomní veritelia
nevzniesli námietky proti prijatým uzneseniam a o 9,45 hod.
ukončil 1. schôdzu veriteľov a prítomným veriteľom poďakoval za
účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Nitra 14. 1. 2010
Ing. Ladislav Bódi, správca
q

K000550
Spisová značka súdneho spisu: 32K/27/2009
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2009-S1154
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOMI TOUR s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 246 751
Iné zverejnenie
Oznámenie súvisiace s predajom majetku podliehajúceho konkurzu
Správca úpadcu: TOMI TOUR s.r.o., IČO: 36 246 751, so sídlom:
Štefánikova 15, 949 01 Nitra, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 14. 1. 2010 vyhlasuje I. kolo verejnej
obchodnej súťaže na predaj hnuteľných vecí úpadcu, vedených
v účtovnej evidencii úpadcu, patriacich do konkurznej podstaty,
zverejnených v OV 228/B/2009 dňa 26. 11. 2009 a to: nábytok
HALLER súpisová hodnota 8. 000,00 EUR, stolička 5 ks (á 30,00
EUR) súpisová hodnota 150,00 EUR, trezor súpisová hodnota
300,00 EUR a to ako jednotlivé majetkové položky.
Kúpna cena je vo výške súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku v OV č. 228/B/2009. Verejnej obchodnej súťaže
sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky
v zmysle podmienok určených správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových
obmedzení. Subjekty predložia výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály resp. úradne
overené fotokópie), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká a v prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, fotokópiu dokladu totožnosti. Zloženie zábezpeky na
ponúknutú kúpnu cenu, čo je neodpustiteľnou podmienkou účasti
vo verejnej obchodnej súťaži: 10 % vyvolávacej ceny, a to do
termínu predloženia záväznej ponuky do pokladne správcu na
adrese Mariánska 6, Nitra.
Termín obhliadky je možné dohodnúť na tel.č.: 037/6528772 od
9,00 do 15,00 hod. Termín predloženia záväznej ponuky je do
4. 2. 2010 do 12,00 hod. neprekročiteľne. Bližšie podrobnosti
o predávanej konkurznej podstate a podmienky verejnej obchodnej súťaže je možné prevziať u správcu na adrese Mariánska 6,
Nitra.
Ing. Ladislav Bódi, správca
q

K000551
Spisová značka súdneho spisu: 2K 47/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 47/2008 S678
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MOBIK Slovakia, s.r.o.

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 330 949
Iné zverejnenie
Správca úpadcu MOBIK Slovakia, s.r.o., Priemyselná 3, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 36 330 949, JUDr. Dagmar Vavreková,
Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa ponúka výberovým konaním na predaj hnuteľný majetok úpadcu ako celok
patriaci do konkurznej podstaty mimo dražby pozostávajúci:
z motorového vozidla Škoda Favorit 135L, EČ: ZH 122 AU,
druh karosérie: AA sedan, farba: zelená, rok výroby: 1990
a hnuteľných vecí: Autopoťahy Felícia Favorit 2 ks, Autopoťahy
drak na celé auto, Autotričká univerzál 2 ks, hlavové opierky set 3
ks, kĺb hnací, olej GULF MAX PLUS 15 W-40, Olej GULF TEC
PLUS 5W-40, olej motorový magnat. Castrol Diesel 5W-4 4 ks,
tesniaci krúžok, tesniaci krúžok výfuku
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu ako celku doručia svoje písomné ponuky dvojmo v uzatvorenej obálke, ktorú musia výrazne označiť slovami „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Dagmar Vavreková, správca
MOBIK Slovakia, s.r.o., Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica,
č.k. 2K 47/2008 S678. Lehota na doručenie písomných ponúk je
stanovená do 04. 02. 2010.
V ponuke je potrebné uviesť cenu, ktorú záujemca ponúka za
majetok úpadcu ako celok.
Záujemca – právnická osoba pripojí k ponuke aktuálny výpis z
obchodného registra, či iného registra v origináli alebo jeho overenú fotokópiu, záujemca – fyzická osoba predloží výpis zo živnostenského registra či iného registra alebo fotokópiu
občianskeho preukazu.
Vyhlasovateľ, t.j. správca má oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie na adrese správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková, Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/412 58 82, fax: 048/415 19 10
JUDr. Dagmar Vavreková, správca
q

K000552
Spisová značka súdneho spisu: 31K/6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2009S1272
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ZLATOTEX s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 109 617
Iné zverejnenie
Ing. Renáta Petrová, správca konkurznej podstaty úpadcu
ZLATOTEX s.r.o., Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda,
IČO 34 109 617 vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby. Pohľadávka úpadcu
voči –
1. Peňažná pohľadávka, dlžník: ALKOTEX-2000 Kft., súpisová
hodnota majetku: 3204,55 EUR
2. Peňažná pohľadávka, Dlžník:Bátor fia szolgáltató Kft. súpisová hodnota majetku: 355,63 EUR
3. Hmotný majetok, súpisová hodnota majetku: 90 EUR
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje písomné ponuky dvojmo v uzatvorenej obálke, ktorú musia výrazne označiť
slovami „Ponuka – konkurz – neotvárať“ a označením č. konania
31K/6/2009 doporučenou zásielkou na adresu: Ing. Renáta Petrová, Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča. Lehota na doručenie
písomných ponúk je stanovená do 14 dní od zverejnenia tejto
ponuky.
Ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, predmet kúpy, navrhovanú cenu, doklad o zaplatení zálohy 30 % z navrhovanej
ceny. Zálohu na kúpnu cenu je potrebné uhradiť v lehote stano-
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venej na doručenie na účet číslo:0021887843/0900. Vyhlasovateľ, t.j. správca konkurznej podstaty má oprávnenie odmietnuť
všetky predložené ponuky. Toto verejné ponukové konanie sa
neriadi ustanoveniami § 267-278 Obchodného zákonníka.
Ing. Renáta Petrová, správca
q

K000553
Spisová značka súdneho spisu: 1k 39/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1k 39/2009 S680
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
GOLDENPEARL, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 603 185
Iné zverejnenie
ZÁPISNICA z konania prvej schôdze veriteľov úpadcu GOLDENPEARL, a.s., Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:
44 603 185, č. k. 1K 39/2009 konanej dňa 15. 01. 2010 o 9,00
hod. v kancelári správcu, ul. prof. Sáru 44, Banská Bystrica
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Predseda schôdze: JUDr. Gabriela Matušková, PhD.
Zapisovateľ: JUDr. Gabriela Matušková, PhD.
Schôdze sa zúčastnili veritelia:
Veriteľ č. 6 – Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš
Veriteľ č. 8 – SR – Daňové Riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Veľký Krtíš
Úpadca sa schôdze veriteľov nezúčastnil.
1. Otvorenie schôdze
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov a privítal prítomných veriteľov.
Zisťuje sa, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení
s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze veriteľov bol riadne zverejnený v Obchodnom vestníku 237/09 zo dňa 09. 12. 2009
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Po otvorení schôdze správca oboznámil veriteľov s obsahom
úkonov vykonaných správcom, s rozsahom majetku, ktorý bol
zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty, s ocenením tohto
majetku a o výške prihlásených a popretých pohľadávok.
3. Voľba veriteľského výboru
Správca konštatoval, že nakoľko nie sú na schôdzi prítomní aspoň traja nezabezpečení veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov
hlasovať nie je možné na prvej schôdzi veriteľov zvoliť ani trojčlenný veriteľský výbor. V zmysle § 39 ods. 1 zák. č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii bude funkciu veriteľského výboru
až do jeho riadneho zvolenia vykonávať súd.
4. Rozhodovanie o výmene správcu
Zo strany veriteľov neboli vznesené žiadne návrhy na výmenu správcu a veritelia jednohlasne potvrdili vo funkcii pôvodného správcu.
5. Rôzne a záver
Predseda schôdze veriteľov poďakoval prítomným veriteľom za účasť.
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1. Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii pôvodného správcu.
Nikto z prítomných nevzniesol žiadnu námietku ohľadne priebehu schôdze. Prvá schôdza veriteľov bola ukončená o 9. 35 hod.
Zápisnicu vyhotovil: JUDr. Gabriela Matušková, PhD.
V Banskej Bystrici dňa 15. 01. 2010
JUDr. Gabriela Matušková, správca
q

K000554
Spisová značka súdneho spisu: 32K/30/2009-308
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2009-308 S1351
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOPAS Slovakia, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 970 257
Iné zverejnenie
Vec: Oprava termínu právoplatnosti uznesenia súdu
32K/30/2009-308 zo dňa 14. 12. 2009 vo vzťahu k prihlasovaniu
pohľadávok veriteľmi uverejneného v OV 2B/2010 K000060 zo
dňa 5. 1. 2010
Subject: Correction of the date of validity of the resolution of the
District Court in Nitra No. 32K/30/2009 - 308 dated 14th December 2009 related to claim registration by creditors published in
OV 2B/2010 K000060 dated 5th January 2010
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť
dňa 19. 12. 2009.
This resolution of the District Court in Nitra became valid on 19th
December 2009.
Ing. Jozef Kulich, správca
Ing. Jozef Kulich, trustee of bankrupt
Ing. Jozef Kulich, správca
q

K000555
Spisová značka súdneho spisu: 29K/30/2008
Spisová značka správcovského spisu: 29K/30/2008 S 698
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ján Uher Fa UHER – ZZILT
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 32 719 191
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 37,93; mena: EUR; dlžník: JLP GROUP a.s.,
906 22 Poriadie č. 116, IČO: 36 310 648; právny dôvod vzniku:
vyplatená pohľadávka z konkurzu č.k. 3K292/01; súpisová hodnota majetku: 37,93 €
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za
mesiac jún 2009 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou;
register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 15,00 €
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – zrážka z PN za
mesiac november 2009 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 5,56 €
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – zrážka z PN
mesiac október 2009 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom
môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou;
register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 7,50 €
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – zrážka z PN
mesiac júl, august 2009 (zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 5,56 €
JUDr. Jozef Sedliak, správca

q
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Krajský súd v Bratislave
K000556

Sp. zn.: 9K 62/03

K000558

Sp. zn.: 4K 250/99

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správca konkurznej podstaty JUDr. Lehel Patassy, advokát, so
sídlom: Koceľova 9, 821 08 Bratislava, úpadcu: DETEKTOR spol.
s r.o. v konkurze, Pravenec 45, 972 16 Pravenec, IČO:
35 706 112, predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku
z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov, ktorá bola doplnená
dňom 16. 11. 2009.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn. 9K 62/03 na úradnú tabuľu súdu dňa 20. 1. 2010.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie, v Justičnom paláci v Bratislave.

Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správca konkurznej podstaty Ing. Milan Kubica, so sídlom:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, úpadcu: MODRATHERM spol.
s r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra, IČO: 31 410 235, predložil súdu
konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn. 4K 250/99 na úradnú
tabuľu súdu dňa 20. 1. 2010.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie, v Justičnom paláci v Bratislave.

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky
na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 14. 1. 2010

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 14. 1. 2010
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca

JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca
q

q

K000557

Sp. zn.: 4K 7/2005

K000559

Sp. zn.: 7K 40/98

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Raška, so sídlom: Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, úpadcu: DOLI spol.
s r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 31 399 266, predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn. 4K 7/2005 na úradnú tabuľu súdu dňa 20. 1. 2010.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie, v Justičnom paláci v Bratislave.

Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Daniela Mašánová,
advokátka, so sídlom: Námestie slobody 16, 921 01 Piešťany,
úpadcu: JUDr. Jozef Škultéty "Škultéty", M. Turkovej 465/33,
956 41 Uhrovec, IČO: 11 769 831, predložila súdu konečnú správu
o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn. 7K 40/98 na úradnú tabuľu
súdu dňa 20. 1. 2010.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie, v Justičnom paláci v Bratislave.

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 14. 1. 2010

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej
správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky
na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 14. 1. 2010

JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca

JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca

q

q
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K000560

Sp. zn.: 4K 193/98

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
Krajský súd v Bratislave upovedomuje veriteľov a úpadcu, že
správca konkurznej podstaty JUDr. Zoltán Hájos, advokát, so
sídlom: Hlavná 559/3a, 929 01 Dunajská Streda, úpadcu: Peter
Sedlár – SEDLÁR, Hviezdoslavova 2, 941 11 Palárikovo, IČO:
14 083 817, predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku
z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov.
Súd vyvesí konečnú správu pod sp. zn. 4K 193/98 na úradnú
tabuľu súdu dňa 20. 1. 2010.

Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. 146, I. poschodie, v Justičnom paláci v Bratislave.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 14. 1. 2010
JUDr. Boris Tóth v. r.
sudca
q

Krajský súd v Banskej Bystrici
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.

K000561
55V/12/2004-40
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa: ASTA
– PLUS, s.r.o., Družstevná 62, Zvolenská Slatina, po zamietnutí
potvrdenia vyrovnania takto
rozhodol:
Súd vyrovnanie zastavuje.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré možno 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.
Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení vyrovnania zanikajú účinky podania návrhu na vyrovnanie a účinky povolenia
vyrovnania.
V Banskej Bystrici dňa 8. januára 2010
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca
q

K000562
55K/61/2005-200
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Malicher, nar. 23. 3. 1976,
„v konkurze“, Vyšný Koniec 357, Turzovka, o návrhu správkyne
konkurznej podstaty JUDr. Gabriely Matuškovej, PhD., ul. Prof.
Sáru č. 44, Banská Bystrica, na zrušenie konkurzu takto

V Banskej Bystrici dňa 13. januára 2010
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca
q

K000563
č. k. 36-24K 380/01
DODATOČNÉ ROZVRHOVÉ UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci rozvrhového uznesenia konkurzu na majetok úpadcu: MOTORY a.s., „v konkurze“,
Kollárova 73, Martin, IČO: 36 372 323, takto
rozhodol:
Výrok rozvrhového uznesenia, č. k.: 36-24K 380/01, zo dňa
24. 11. 2009 sa v časti:
3. Pohľadávky I. triedy dopĺňa
takto:
veriteľ č. 28 – JUDr. Juraj Juríček, Robotnícka 5, Bratislava (pôvodný
veriteľ Devín banka a.s. Bratislava), prihlásená pohľadávka
296 297 036,07 Sk (966 476,18 €) sa uspokojuje vo výške 4 048,16 €.
Ostatné časti výroku zostávajú bezo zmeny.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré je možné podať na Najvyšší súd SR prostredníctvom tunajšieho súdu do 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Banskej Bystrici dňa 14. januára 2010
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca

rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Malicher, nar. 23. 3. 1976, „v konkurze“, Vyšný Koniec 357, Turzovka.
Súd zbavuje JUDr. Gabrielu Matuškovú, PhD., ul. Prof. Sáru 44,
Banská Bystrica, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré možno podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Predchádzajúce zverejnenie: OV 231B/2009 K008985
q

K000564
36-24K/267/99-KI-476
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo – Zaježová „v konkurze“, Zaježová, o návrhu správcu konkurznej podstaty
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JUDr. Martina Kováčika, Hviezdoslavovo nám. 1676, Dolný
Kubín, na zrušenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo – Zaježová „v konkurze“, Zaježová, IČO:
31 588 387.
Súd zbavuje JUDr. Martina Kováčika, Hviezdoslavovo nám.
1676, Dolný Kubín, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré možno 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 14. januára 2010
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca

rozhodol:
Nariaďuje prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlásených pohľadávok na deň 11. februára 2010 o 10.00 hod.,
č. dv. 128, prízemie, v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici,
ul. Komenského č. 12.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Účasť správcu a úpadcu na prieskumnom pojednávaní je nevyhnutná.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa, a doklad totožnosti.
Účastníci konkurzného konania majú právo
uplatniť na prieskumnom pojednávaní námietku
zaujatosti konkurzného sudcu.
V Banskej Bystrici dňa 15. januára 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

q
q

K000565
č. k. 27-24K 61/96-321
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: Roľnícke
družstvo CHANAVA "v likvidácii", „v konkurze“, Chanava,
IČO: 00 590 436, takto
rozhodol:
Nariaďuje prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlásených pohľadávok na deň 11. februára 2010 o 9.30 hod., č. dv. 128,
prízemie, v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici,
ul. Komenského č. 12.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Účasť správcu a úpadcu na prieskumnom pojednávaní je nevyhnutná.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa, a doklad totožnosti.
Účastníci konkurzného konania majú právo
uplatniť na prieskumnom pojednávaní námietku
zaujatosti konkurzného sudcu.
V Banskej Bystrici dňa 15. januára 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
q

K000566

K000567
č. k. 27-24K 14/96-440
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: Poľnohospodársko-obchodné družstvo Bytča „v konkurze“, Družstevná 13,
Bytča, IČO: 30 226 881, takto
rozhodol:
Nariaďuje prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlásených pohľadávok na deň 11. februára 2010 o 10.20 hod.,
č. dv. 128, prízemie, v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici,
ul. Komenského č. 12.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Účasť správcu a úpadcu na prieskumnom pojednávaní je nevyhnutná.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa, a doklad totožnosti.
Účastníci konkurzného konania majú právo
uplatniť na prieskumnom pojednávaní námietku
zaujatosti konkurzného sudcu.
V Banskej Bystrici dňa 15. januára 2010

č. k. 27-24K 147/95-557

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: Roľnícke
družstvo Zbyňov, „v konkurze“, Zbyňov, IČO: 00 210 773, takto

q
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Krajský súd v Košiciach
K000568

K000569
4K/55/2004-168

4K/258/1999-109

UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Jozef Harčár
– KOVOVÝROBA, Bardejovská Nová Ves, Pri štadióne č. 20,
Bardejov, IČO: 33 528 802, takto

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Všeobecná,
akciová spoločnosť, Františkánska 5, Košice, IČO: 31 384 579,
takto

rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Harčár
– KOVOVÝROBA, Bardejovská Nová Ves, Pri štadióne č. 20,
Bardejov, IČO: 33 528 802.
Zbavuje JUDr. Stanislava Sületyho, advokáta, Nám. SNP 1, Bardejov, 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 12. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
q

rozhodol:
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Všeobecná,
akciová spoločnosť, Františkánska 5, Košice, IČO: 31 384 579.
Zbavuje JUDr. Agátu Ševčovičovú, advokátku, Masarykova č. 3,
Košice, 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 13. januára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu
q

