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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000827
sp. zn.: 3K/89/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
MOLY TRADE a.s., so sídlom: Školská 14, 900 33 Marianka,
IČO: 35 750 723, právne zastúpený advokátskou kanceláriou
CORPORATE LEGAL, s.r.o., so sídlom: Mestská 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 859 052, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: MOLY TRADE a.s., so sídlom: Školská 14,
900 33 Marianka, IČO: 35 750 723, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: MOLY TRADE a.s., so sídlom: Školská
14, 900 33 Marianka, IČO: 35 750 723, predbežného správcu:
JUDr. Ing. Igor Hudoba, Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava.
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 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok
dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000828
sp. zn.: 2R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: T.E.-TEPELNÁ ENERGIA s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 31 718 761, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vložka č. 61448/B, o návrhu
na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: T.E.-TEPELNÁ ENERGIA s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO:
31 718 761.
Súd ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Jozefa Tuhovčáka, so
sídlom kancelárie: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 207.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to vykonanie úkonov, ktorých účtovná hodnota
presiahne 3. 001 Eur, a ďalej všetky úkony, ktoré sa bezprostredne týkajú majetku dlžníka a jeho aktív voči obchodným partnerom a jeho aktív voči jeho dlžníkom bez ohľadu na ich výšku.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uve-

dený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na
súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote
alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd
má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená,
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa
v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku
a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento
údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný
kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive
alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných
prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada
a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka,
k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je po-
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vinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zák. č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške
poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške
vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je
povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na
doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov
uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 22. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000829
sp. zn.: 2K/58/2009
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. Ivana
Fajnorová, riaditeľka daňového úradu Bratislava IV, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Juraj Jurek, Slovinec 52, 841 07
Bratislava 49, r. č.: XXXXXX/XXX, IČO: 11 672 773, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Jurek, Slovinec 52, 841 07 Bratislava 49, r. č.: XXXXXX/XXX, IČO: 11 672 773.
Súd ustanovuje predbežného správcu JUDr. Imricha Tardíka, so
sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka
správcu: S 62, za správcu úpadcu: Juraj Jurek, Slovinec 52,
841 07 Bratislava 49, r. č.: XXXXXX/XXX, IČO: 11 672 773.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
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Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák.
č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Lehota na prihlasovanie pohľadávok plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len
súdu sa v konkurze neprihliada.
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou.
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne.
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. a ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada.
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená,
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží
na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veri-
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teľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 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.
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý 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.
13. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000830
sp. zn.: 3K/83/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
REMISCH logistika s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: REMISCH logistika s.r.o., so sídlom:
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, rozhodol

takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: REMISCH logistika s.r.o., so sídlom:
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, predbežného
správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie: Stromová
13, 831 01 Bratislava 37.
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 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000831
sp. zn.: 3K/87/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
IDEX s.r.o., Eisnerova 7, 841 07 Bratislava, IČO: 31 393 284, vo
veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IDEX
s.r.o., Eisnerova 7, 841 07 Bratislava, IČO: 31 393 284, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: IDEX s.r.o., Eisnerova 7, 841 07 Bratislava, IČO: 31 393 284, predbežného správcu: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom kancelárie: Dunajská 25, 811 08
Bratislava I.
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 28 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 22. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000832
sp. zn.: 3K/52/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava II, Dr. VI. Clementisa 10, P. O. BOX 36,
820 09 Bratislava 2, zastúpený povereným zamestnancom
– Ing. Marcela Hricová, riaditeľka daňového úradu Bratislava II,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Rudolf
Rezníček, Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava, IČO: 17 825 644,
rozhodol
takto:
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Rudolf Rezníček,
Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava, IČO: 17 825 644.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ing. Rudolf Rezníček, Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava, IČO: 17 825 644:
JUDr. Michala Poláka, so sídlom kancelárie: Vlčkova 8/A, 811 05
Bratislava, značka správcu: S 1193.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č.
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák.
č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Lehota na prihlasovanie pohľadávok plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len
súdu sa v konkurze neprihliada.
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou.
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne.
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. a ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada.
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacie-
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ho 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.
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží
na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 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.
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý 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.
13. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
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právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 22. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000833
sp. zn.: 3K/93/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
ImmCo, spol. s.r.o., Kovácsová 417, 851 10 Bratislava, IČO:
17 327 971, zastúpený JUDr. Petrom Arendackým, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: ImmCo, spol. s.r.o., Kovácsová 417,
851 10 Bratislava, IČO: 17 327 971, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: ImmCo, spol. s.r.o., Kovácsová 417, 851 10
Bratislava, IČO: 17 327 971, predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie: Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2.
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 28 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 25. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000834
sp. zn.: 4K/3/2007
UZNESENIE

K000835
sp. zn.: 3K/91/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
RADOMA SK, a.s., so sídlom: Vážska 32, 821 07 Bratislava,
IČO: 35 734 124, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RADOMA SK, a.s., so sídlom: Vážska 32, 821 07
Bratislava, IČO: 35 734 124, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: RADOMA SK, a.s., so sídlom: Vážska
32, 821 07 Bratislava, IČO: 35 734 124, predbežného správcu:
JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie: Páričkova 18, 821 08
Bratislava.
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 28 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 25. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000836
sp. zn.: 1K/44/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K 44/2009-83 zo
dňa 29. 12. 2009 zastavil konkurzné konanie dlžníka: UNIPOL MEDIA s.r.o. "v likvidácii", Rudohorská 28, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 010 375, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23. 01. 2010.
Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Ing. Tomáš Pištek FREDDIE, Galandova 2,
811 06 Bratislava, IČO: 17 526 990, správcom ktorého je JUDr.
Boris Sobolovský, so sídlom kancelárie: Záhradnícka 41, 821 08
Bratislava, o návrhu na odvolanie správcu rozhodol
takto:
Súd odvoláva JUDr. Borisa Sobolovského, so sídlom kancelárie:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, z funkcie správcu úpadcu:
Ing. Tomáš Pištek FREDDIE, Galandova 2, 811 06 Bratislava,
IČO: 17 526 990.
Súd ukladá JUDr. Borisovi Sobolovskému vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy
a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000837
sp. zn.: 1K/40/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
PACTUM s.r.o., Strojárenská 11, 040 01 Košice, IČO: 36 569 763,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 13856/V, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok jeho dlžníka: OMNITRADE, a.s., Jabloňová 29, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 35 724 633, zapísaná (pôvodne)
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa,
vložka číslo: 1477/B, rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie začaté voči dlžníkovi: OMNITRADE, a.s., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 724 633.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

www.zbierka.sk
OV 18B / 2010

© IURA EDITION, spol. s r. o.
7

Konkurzy a reštrukturalizácie

K000838
sp. zn.: 1K/32/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: 1) Komerční banka Bratislava, a.s., Hodžovo nám. 1A,
811 06 Bratislava, IČO: 31 359 074, a 2) Komerční banka, a.s.,
Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 453 17 054, zast.
Balcar Polanský Eversheds s.r.o., so sídlom: Pribinova 25,
811 09 Bratislava, IČO: 35 909 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka: KOVOD RECYCLING, s.r.o., so
sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 052 558, zapísaná v obchodnom registri, v odd. Sro, vložka
číslo: 7538/S, rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie začaté voči dlžníkovi: KOVOD
RECYCLING, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 052 558.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000839
sp. zn.: 1R/6/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FELDSAM, spol. s r.o., Rázusa 14, 984 01 Lučenec, IČO:
31 578 055, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 943/S, o návrhu
reštrukturalizačného správcu Ing. Mgr. Tomáša Oravca, so sídlom: Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: FELDSAM,
spol. s r.o., Rázusa 14, 984 01 Lučenec, IČO: 31 578 055.
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FELDSAM, spol. s r.o.,
Rázusa 14, 984 01 Lučenec, IČO: 31 578 055.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FELDSAM, spol. s r.o.,
Rázusa 14, 984 01 Lučenec, IČO: 31 578 055.
Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Mgr. Lýdiu Šebovú, so
sídlom kancelárie: Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš.
Ukladá správcovi povinnosť informovať o vyhlásení konkurzu zahraničných veriteľov dlžníka.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi a v jednom rovnopise súdu. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „ZKR“), ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je za-

bezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“) prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci
a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške.
Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj
listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo
podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá
za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie
dlžník, ak nie je navrhovateľom, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len O. s. p.) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa § 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

q
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Konkurzy a reštrukturalizácie

K000840
sp. zn.: 1K/38/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: NAFO Casting Mold Technologies s.r.o., Partizánska 81,
966 81 Žarnovica, IČO: 36 645 575, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro., vložka
č. 11271/S, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Mgr. Viktorii Hellenbart, so sídlom kancelárie:
Martina Rázusa 32, 984 01 Lučenec, paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6. 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000841
sp. zn.: 1K/38/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NAFO Casting Mold Technologies
s.r.o., Partizánska 81, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 645 575,
správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Viktória Hellenbart, rozhodol
takto:
Odvoláva správcu konkurznej podstaty Mgr. Viktóriu Hellenbart,
so sídlom kancelárie: Martina Rázusa 32, 984 01 Lučenec.
Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Ing. Mgr. Tomáša Oravca,
so sídlom kancelárie: Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000842
sp. zn.: 1K/35/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: KRAMAHAN SLOVAKIA spol. s r.o., Kolpašská 1, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 36 531 855, správcom ktorého je JUDr.
Mário Keleti, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Máriovi Keletimu, so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6. 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000843
sp. zn.: 1K/12/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: MVDr. Ján Námešný, nar. 01. 01. 1943, bytom:
A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je JUDr.
Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie: Hurbanova 14A, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol

takto:
Priznáva správcovi JUDr. Tomášovi Kohútovi, so sídlom kancelárie: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume
663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000844
sp. zn.: 1K/12/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MVDr. Ján Námešný, nar. 01. 01.
1943, bytom: A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000845
sp. zn.: 1R/2/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: FINERGIA, s.r.o., Kukučínova 6, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 633 633, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove,
so sídlom: Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Jánovi Ďurove, so sídlom: Martina
Rázusa 29, 984 01 Lučenec, paušálnu odmenu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6. 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q
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K000846
sp. zn.: 1K/5/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zvolenská hydina, spol. s r.o., Lieskovská cesta 23, 960 01 Zvolen, IČO: 36 019 925, správcom
konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Milan Antal, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04
Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškami č. 1 až 23, 25
až 66, 68 až 120.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000847
sp. zn.: 2K/31/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELEVA, s.r.o., „v konkurze“, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 639 311, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie: Skuteského 1, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 20,48 eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu sme-

ruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000848
sp. zn.: 2K/31/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELEVA, s.r.o., „v konkurze“, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 639 311, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie: Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005, potvrdenia prevodu pohľadávok od veriteľa:
Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, s prihlásenou pohľadávkou celkom v sume
2. 668,27 eur rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok z veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok
č. 2/2009 uzatvorenej dňa 06. 11. 2009, vo výške 2. 668,27 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000849
sp. zn.: 2K/31/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELEVA, s.r.o., „v konkurze“, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 639 311, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie: Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, potvrdenia prevodu pohľadávok od veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, s prihlásenou pohľadávkou celkom v sume 43. 786,26 Eur rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok z veriteľa: Sociálna poisťovňa,
a.s., Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO:
30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy
o postúpení pohľadávok č. P-33-3374/2009 uzatvorenej dňa
07. 10. 2009, vo výške 43. 786,26 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
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dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000850
sp. zn.: 1K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o., so sídlom: Mostárenská 9, 977 01 Brezno, IČO:
36 051 870, správcom ktorého je Mgr. Peter Nosko so sídlom
kancelárie: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 vo výške 66,37 Eur,
rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 vo výške
66,37 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000851
sp. zn.: 1K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu
úpadcu: STEEL SERVIS CENTRUM METALEX, s.r.o., so sídlom: Mostárenská 9, 977 01 Brezno, IČO: 36 051 870, správcom
ktorého je Mgr. Peter Nosko so sídlom kancelárie: Národná 6,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Mgr. Petrovi Noskovi so sídlom kancelárie:
Národná 6, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2. 323,57
EUR.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000852
sp. zn.: 1K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Bakoš, nar. 31. 07. 1972,
Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen, zast. Mgr. Ianko Troiak,
advokát, so sídlom: Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen,
správcom ktorého je Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04
Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených
pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 16 vo výške
25 156,41 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 16 vo
výške 25. 156,41 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000853
sp. zn.: 1K/33/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Milan Šufliarsky, nar. 01. 06. 1959, Štúrova 1,
984 01 Lučenec, správcom ktorého je JUDr. Janka Kmeťová, so
sídlom kancelárie: Profesora Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Janke Kmeťovej, so sídlom kancelárie:
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q
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K000854
sp. zn.: 1K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Petra Zdechovana, nar. 12. 05.
1952, bytom: Rúbanisko III/14, 984 03 Lučenec, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so sídlom kancelárie: Ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, o návrhu nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 9 vo výške 101. 689,43 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 9 vo
výške 101. 689,43 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000855
sp. zn.: 1K/27/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Miroslava Šurana, nar. 10. 05.
1963, bytom: L. Svobodu 2, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavol Vrška, so sídlom kancelárie:
Ul. M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, potvrdenia prevodu pohľadávok od veriteľa:
Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská
Bystrica, s prihlásenou pohľadávkou celkom v sume 34. 550,60
Eur prihlásené prihláškami č. 45 až 65 rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok z veriteľa: Daňové riaditeľstvo
SR, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 2/2009 zo dňa 06. 11. 2009 uzatvorenej dňa 06. 11. 2009,
vo výške 34. 550,60 Eur, prihlásené prihláškami č. 45 až 65.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu sme-

ruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000856
sp. zn.: 1K/38/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Kováč, nar. 02. 08. 1959,
Záhonok 1690/10, 960 01 Zvolen, IČO: 10 919 643, prechodne
Štúrova 25, 962 12 Detva, správcom konkurznej podstaty ktorého
je JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13E,
960 01 Zvolen, o návrhu veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, potvrdenia
prevodu pohľadávok od veriteľa: Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, s prihlásenou pohľadávkou celkom v sume 206,30 Eur prihlásenú prihláškou č. 7,
rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávoky z veriteľa: Daňové riaditeľstvo
SR, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.
2/2009 zo dňa 06. 11. 2009, vo výške 206,30 Eur, prihlásenú prihláškou č. 7.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000857
sp. zn.: 1K/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: Miroslav Šuška TERMO – GAS, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 17 832 047, správcom ktorého je
JUDr. Gabriela Matušková, PhD., so sídlom kancelárie: Ul. Prof.
Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu rozhodol
takto:
Udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas s odpredajom
majetku úpadcu uvedenú pod súpisovou položkou 1 (DHIM
s nad. Hodnotou do 30 tis.) záujemcovi: Slovenská autobusová
doprava Zvolen, a.s., so sídlom: Balkán č. 53, 960 95 Zvolen,
IČO: 36 054 666, za ponúknutú kúpnu cenu 500,- Eur.
Udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas na vylúčenie majetku z konkurznej podstaty vedenú pod súpisovou položkou č. 4,
č. 9 a č. 12.
Udeľuje správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj majetku úpadcu spísaný v súpise majetku pod položkou 2,3,11,14
formou ponukového predaja mimo dražby v 4. ponukovom kole
za najvyššiu ponúkanú cenu.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000858
sp. zn.: 1K/44/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: Anežka Vilhemová, nar. 02. 06. 1975, Bakossova 29, 974 01 Banská
Bystrica, likvidátor spoločnosti, zast. URBÁNI & Partners s.r.o.,
so sídlom: Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 646 181 – dlžníka: UNIPOL MEDIA s.r.o. "v likvidácii", Rudohorská 28, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 010 375, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
v oddiele Sro., vložka č. 3837/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi Ing. Ladislavovi Kokavcovi so
sídlom: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 779,45 Eur.
Štatutárny orgán – konateľ Ing. Juraj Hruška, nar. 07. 03. 1966,
bytom: Bruselská 8, Praha 2, Česká republika, je povinný zaplatiť
odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v sume 779,45 Eur
predbežnému správcovi Ing. Ladislavovi Kokavcovi so sídlom:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, na účet číslo 4330043204/3100 do
15 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha(ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000859
sp. zn.: 2K/47/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: TAK-AGRO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom:
960 01 Zvolen, Strážska cesta 3872, IČO: 36 627 445, zapísaného
v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 9353/S, o určení odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Andree Balážikovej,
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov v celkovej sume 1. 172,18 eura.
Štatutárny orgán – konateľ MVDr. Ivan Košík, nar. 10. 08. 1954,
bytom: 960 01 Zvolen, Lihoveckého 1855/2, je povinný zaplatiť
odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v sume 1. 172,18
eura predbežnému správcovi JUDr. Andree Balážikovej, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, na účet číslo
0304137778/0900 do 15 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000860
sp. zn.: 1R/8/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: CORTE spol. s r.o., Zvolenská cesta 35, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 31 433 987, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka
č. 17388/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: CORTE spol. s r.o., Zvolenská cesta 35, 97405 Banská Bystrica, IČO: 31 433 987.
Ustanovuje správcu Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
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 slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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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 má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj
listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností
nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo
doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených
v prihláške.
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 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000861
sp. zn.: 1K/42/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K 42/2009-67 zo
dňa 14. 12. 2009 zastavil konkurzné konanie dlžníka: Cukráreň
VENEZIA, spol. s r.o., Nám. SNP 12, 960 01 Zvolen, IČO:
36 626 384, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2010.
Banská Bystrica dňa 7. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

K000862
sp. zn.: 1K/14/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Barbora Földiová, nar. 30. 11.
1964, bytom: Klokočova 738, 981 01 Hnúšťa, Mgr. Barbora Földiová – VABL, IČO: 34 852 662, správcom ktorého je Mgr. Bc.
Veronika Škvarková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 20,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 3 vo výške 2. 587,49 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo,
Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v rozsahu
postúpených pohľadávok uplatnených prihláškou č. 1 až 3 vo
výške 2. 587,49 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
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zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000863
sp. zn.: 1K/26/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Šimek, nar. 07. 02. 1958,
bytom: M. R. Štefánika 26/16, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 5. 673,10 Eur rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa,
a.s., Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO:
30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
5. 673,10 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom
znení – ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000864
sp. zn.: 1K/42/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: Cukráreň VENEZIA, spol. s r.o., so sídlom: Nám. SNP 12, 960 01
Zvolen, IČO: 36 626 384, o návrhu na určenie odmeny a úhradu
preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Mgr. Zdenke Tökölyovej Majerovej so sídlom:
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica, paušálnu odmenu
v sume 663,88 EUR a úhradu preukázaných výdavkov v sume
199,75 EUR vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť
odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
863,63 EUR správcovi z preddavku evidovaného pod položkou
denníka D130 60 2009, pod účt. dokladom 40. X. 2009, a to do
3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vracia navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 795,87 EUR.
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú
časť preddavku v sume 795,87 EUR, evidovanú pod položkou

denníka D 130 60 2009, účt. doklad 40. X. 2009, a to do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne
v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25. 1. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K000865
sp. zn.: 32K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: KONTO
s.r.o., Kominárska 2-4, Bratislava 839 09, IČO: 31 600 166, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Alena Zaťková, nar.
22. 9. 1962, bytom: Komárno, Roľníckej školy 1531/28, obchodné
meno: Ing. Alena Zaťková – MÄSOSORT, 945 01 Komárno,
Roľníckej školy 28, IČO: 37194658, o priznanie odmeny predbežnému správcovi rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s. so
sídlom: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, sídlo
kancelárie správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra, odmenu vo výške
82,99 eura a náhradu výdavkov v sume 317,62 eura.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho
súdu z položky D 130-53/09 vyplatila predbežnému správcovi
sumu 400,61 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu do troch dní po právoplatnosti
tohto uznesenia, a to na účet č. 4007877284/7500.
Vracia navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 263,29
eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu z účtu tunajšieho súdu z položky D
130-53/09 do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku – navrhovateľ 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.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000866
sp. zn.: 2K/46/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: Wood Transport SK, s.r.o. v konkurze,
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so sídlom: Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, IČO:
36 511 820, správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom
kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou,
o paušálnej odmene správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Ing. Ľubomíre Tichej, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, paušálnu odmenu vo výške 2. 323,57 eura.

ustanovuje Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

K000870
sp. zn.: 2R/2/2009
UZNESENIE

Okresný súd Prešov dňa 22. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000867
sp. zn.: 2K/46/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Wood Transport SK, s.r.o. v konkurze, so sídlom:
Nový Smokovec 41, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 511 820,
správcom ktorého je Ing. Ľubomíra Tichá, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, rozhodol
takto:
Ukladá správcovi bezodkladne zvolať ďalšiu schôdzu veriteľov,
predmetom rokovania ktorej bude voľba veriteľského výboru.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 22. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: JUOS,
a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Štefánikova 3499, 085 21 Bardejov, IČO: 31 708 455, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a nahradenie prijatia plánu v skupine zo dňa 08. 01.
2010 rozhodol
takto:
Nahrádza prijatie reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý je prílohou tohto uznesenia, v skupine veriteľov pre nezabezpečené
pohľadávky pri hlasovaní na schvaľovacej schôdzi konanej dňa
04. 01. 2010,
potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka v znení prijatom
schvaľovacou schôdzou dňa 04. 01. 2010, ktorý je prílohou tohto
uznesenia,
končí reštrukturalizáciu dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený
súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 22. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

q

q

K000868
sp. zn.: 2K/55/2009
UZNESENIE

K000871
sp. zn.: 29K/43/2009
UZNESENIE

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Róberta Karasa-ACANT, s miestom podnikania: Protifaš. bojovníkov 3, 080 01 Prešov, IČO: 40 839 664,
správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Ing. Štefanovi Tichému, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, paušálnu odmenu
vo výške 4. 647,15 eura.

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, so
sídlom: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 31 616 755, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s. so sídlom kancelárie: Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín,
o návrhu spoločnosti Kiem Real Investment GmbH so sídlom:
Romanstr. 70B, 80639 Mníchov, Nemecko, pr. zast. PRK Partners s.r.o. so sídlom: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO:
35 978 643, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Obchodná spoločnosť Kiem Real Investment GmbH so sídlom:
Romanstr. 70B, 80639 Mníchov, Nemecko, sa vyzýva, aby
v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením
v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do
konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa
13. 01. 2010 k sp. zn. 29K/43/2009, nasledovne:
– je potrebné preukázať nadobudnutie účinnosti Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 16. 12. 2009 uzavretej medzi Kiem Real
Investment GmbH so sídlom: Romanstr. 70B, 80639 Mníchov,
Nemecká spolková republika, ako postupníkom a KLEBCHEMIE
M.G. Becker GmbH & CO.KG so sídlom: Max – Becker Strasse
4, D-76356 Weingarten/Baden, Nemecká spolková republika,
ako postupcom, a to úplné zaplatenie kúpnej ceny postupcovi.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000869
sp. zn.: 2K/55/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Róberta Karasa-ACANT, s miestom podnikania: Protifaš. bojovníkov 3, 080 01 Prešov, IČO: 40 839 664,
správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o výmene správcu rozhodol
takto:
Odvoláva správcu Ing. Štefana Tichého, so sídlom kancelárie:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou,

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 3
písm. l) O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 1. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q
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K000872
sp. zn.: 29R/3/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie
dlžníka: WORLDCOLOUR, s.r.o., so sídlom: J. B. Magina 8,
911 01 Trenčín, IČO: 34 121 579, ktorej správkyňou je JUDr.
Danica Birošová, so sídlom kancelárie: Piaristická 46, Trenčín,
o návrhu predkladateľa dlžníka na potvrdenie plánu rozhodol
takto:
Reštrukturalizačný plán dlžníka: WORLDCOLOUR, s.r.o., so sídlom: J. B. Magina 8, 911 01 Trenčín, IČO 34 121 579, prijatý
schvaľovacou schôdzou konanou dňa 12. 01. 2010, ktorý tvorí
prílohu tohoto uznesenia, sa potvrdzuje.
Reštrukturalizácia dlžníka: WORLDCOLOUR, s.r.o., so sídlom:
J. B. Magina 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 121 579, povolená uznesením tohto súdu č.k. 29R/3/2009-448 zo dňa 15. 07. 2009 sa
končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 22. 1. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K000873
sp. zn.: 29K/62/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mode,
s.r.o., so sídlom: Textilná 4, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
36 394 203, pr. zast. spoločnosťou Právne centrum s.r.o. so sídlom: Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 698 873, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Spoločnosti Právne centrum s.r.o. so sídlom: Žilinská 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 698 873, sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 EUR,
zaúčtovaný pod pol. 18a 113/09 prostredníctvom tunajšieho
súdu po právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu
2628829067/1100.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia vrátila spoločnosti Právne centrum s.r.o. so sídlom:
Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 698 873, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
1 659,70 EUR zaúčtovaný pod položkou reg. 18a 113/09 na číslo
účtu 2628829067/1100.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák.č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 25. 1. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K000874
sp. zn.: 29R/12/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov PD Vlára
Nemšová, so sídlom: Družstevná 18, 914 41 Nemšová, IČO:
00 207 098, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: Poľnohospodárske
družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov PD Vlára Nemšová,
so sídlom: Družstevná 18, 914 41 Nemšová, IČO: 00 207 098.
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Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych
veriteľov dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová,
skrátený názov PD Vlára Nemšová, so sídlom: Družstevná 18,
914 41 Nemšová, IČO: 00 207 098, 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.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
29R/12/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa považuje deň
nasledujúci
po
zverejnení
uznesenia
o
povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného
majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu,
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov
na uspokojení ich pohľadávok,
– vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 6 mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20 000 €, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci
reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7
zák. č. 7/2005 Z.z. vrátane uznania záväzku vykonaného na
súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie pre veriteľov:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote
len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada
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a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa
v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na
prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii
neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom
tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na
doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd
nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní
vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež
povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1
alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch

prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za
nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti
o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák.
č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 22. 1. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K000875
sp. zn.: 28K/24/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: REALITY, a.s. v konkurze, so sídlom: Centrum I.
1420/141, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 961, o žiadosti
správcu o uloženie pokynu rozhodol
takto:
Záväzný pokyn o postupe správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
– pozemok reg. „C“ – parc. č. 2977/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 860 m2 pod B27 v podiele 1/2, zapísaný na LV č.
4022 Správy katastra Banská Bystrica, podiel 1/2 vo vlastníctve
úpadcu predstavuje výmeru 430 m2 – súpisová hodnota
11 418,71 € a pozemok reg. „C“ – parc. č. 1009/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 610 m2 pod B1 v podiele 2/8, zapísaný na LV č. 2794 Správy katastra Trenčín, podiel 2/8 vo vlastníctve úpadcu predstavuje výmeru 152,5 m2 – súpisová hodnota
4 049,66 €
Spôsob speňažovania uvedených nehnuteľných vecí:
I. uplatnením zákonného predkupného práva
– správca je povinný ponúknuť spoluvlastnícky podiel úpadcu na
odkúpenie ostatným spoluvlastníkom za súpisovú hodnotu,
– spoluvlastníci sú povinní vyjadriť sa k ponuke správcu o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do 14 dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie predkupného práva a zároveň preukázať
správcovi finančné krytie na zaplatenie kúpnej ceny (výpis z účtu,
vinkulácia, zmluva o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),
– v prípade záujmu o odkúpenie sú spoluvlastníci povinní vyplatiť
predmetný spoluvlastnícky podiel najneskôr v zákonnej
60-dňovej lehote,
– ak sa spoluvlastníci v 14-dňovej lehote vyjadria, že nemajú záujem o uplatnenie predkupného práva, príp. sa v uvedenej lehote
nevyjadria vôbec, ich predkupné právo dňom doručenia odmietnutia správcovi zanikne a správca nie je týmto predkupným
právom viazaný,
– vo vyjadrení sú spoluvlastníci povinní uviesť, o odkúpenie akej
časti spoluvlastníckeho podielu majú záujem (zákonný podiel,
väčší ako zákonný podiel, celý podiel úpadcu),
– ak spoluvlastníci nevyplatia spoluvlastnícky podiel v zákonnej
60-dňovej lehote, správca nie je týmto predkupným právom viazaný a je oprávnený predať predmetné nehnuteľnosti vo
verejnom ponukovom konaní.
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II. formou verejného ponukového konania
– ak spoluvlastníci neprejavia v lehote o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu záujem, predkupné právo zanikne a správca je
oprávnený predať predmetné nehnuteľnosti v I. kole ponukového
konania za najvyššiu ponuku minimálne za cenu uvedenú
v súpise majetku,
– v II. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, ktorá môže
byť nižšia ako cena uvedená v súpise majetku,
– v III. kole ponukového konania priamym predajom za najvyššiu
ponuku, ktorá môže byť nižšia ako cena uvedená v súpise
majetku,
– ak bude najvyššia ponuka v prípadoch uskutočnenia II. a III.
ponukového kola nižšia ako cena uvedená v súpise majetku, vyžiada správca stanovisko veriteľského výboru a vyhotoví o tom
úradný záznam.
a) Podmienky speňažovania:
– správca zverejní ponukové konania v Obchodnom vestníku, na
úradnej tabuli Mesta Dubnica nad Váhom a v regionálnom periodiku s minimálnym obsahom inzerátu: nezameniteľne označený
predmet predaja, spôsob určenia ceny, spôsob získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca
môže tieto podmienky vyzdvihnúť alebo objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania
obálok, lehotu na vyhodnotenie ponúk, určenie zmluvnej pokuty
vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny v prípade porušenia
podmienok zo strany vybratého účastníka.
b) Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
– podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja,
– podmienky predaja majetku budú záujemcovi k dispozícii
u správcu najmenej 10 dní pred termínom odovzdávania obálok,
– záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si môžu v čase a na
mieste uvedenom v inzeráte vyzdvihnúť podmienky ponukového
konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na
predaj a to za úhradu, ktorú určí správca v rozsahu za každý jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,
– ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou
v lehote určenej správcom do kancelárie správcu, inak sa ponuky
nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade,
že boli odoslané pred uplynutím uvedenej lehoty, takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené,
– ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ 28K/24/2008 – NEOTVÁRAŤ“,
– každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho ponuky na tento
predmet predaja odmietnu,
– riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
a zobrať späť.
c) Obsah ponuky:
– označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
– označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
– návrh kúpnej ceny – minimálne cena uvedená v súpise majetku, v II. a III. kole aj nižšiu,
– aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra,
príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu, nie starší
ako 30 dní,
– doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu vo výške
70 % z ceny uvedenej v súpise majetku podstát, na účet správcu
(výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku),
– doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke, príp. iný
osvedčujúci doklad),

– spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný.
d) Vyhodnotenie ponúk:
– správca predloží v termíne ním určenom neporušené obálky
veriteľskému výboru, za účasti ktorého sa obálky otvoria a vyhotoví sa o tom úradný záznam,
– víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil
ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní
na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
– v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
– neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti
zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr
do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
– v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu – zmluvu o postúpení pohľadávok, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu
správcu, správca má nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude
príjmom všeobecnej podstaty úpadcu,
– majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedenými spôsobmi,
môže správca po schválení veriteľským výborom vylúčiť zo
súpisu majetku.
V prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradí do všeobecnej podstaty ďalší majetok, napr. hnuteľné veci, cenné papiere, pohľadávky atď., správca bude pri jeho speňažovaní postupovať podľa
charakteru majetku v zmysle uvedeného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 25. 1. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000876
sp. zn.: 28K/24/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: REALITY, a.s. v konkurze, so sídlom: Centrum I. 1420/141, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 961, ktorého
správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie: Šrobárova 9, Trenčianske Teplice, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi zistených pohľadávok pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. 13, Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vedených
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 30 až 96. Zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi
postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
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v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 25. 1. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000877
sp. zn.: 25K/25/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr.
Marek Božík – BM TRANSPORT, IČO: 40 560 406, Poľovnícka
352/11, 932 01 Veľký Meder, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Marek Božík – BM
TRANSPORT, IČO: 40 560 406, Poľovnícka 352/11, 932 01
Veľký Meder.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom: kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote
len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada
a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku
podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo

Národnou bankou Slovenska. 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. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný
prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný
prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním
podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky
sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené
sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny
preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa
osobitného predpisu (zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za
nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a
datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Trnava dňa 21. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník

q
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K000878
sp. zn.: 2K/7/2008
OZNAM

K000880
sp. zn.: 1K/7/2009
ROZHODNUTIE

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Vladimír Bejdák, nar. 25. 05. 1971, Slnečná
166/24, 029 01 Námestovo, zastúpený Lýdiou Bejdákovou, nar.
07. 11. 1974, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo, ktorého správcom je: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie: Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, uznesením č. k. 2K/7/2008-377 zo
dňa 21. 12. 2009 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa – Sociálna
poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO:
30 807 484, v celkovej výške 514,11 €, uplatnených prihláškami
č. 1 až 6, na nadobúdateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 1. 2010.
Okresný súd Žilina dňa 25. 1. 2010
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Milan Štilla – STIMM, s miestom podnikania:
Bjornsonova 20, 036 01 Martin, IČO: 35 388 099, správcom ktorého
je JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 5,
010 01 Žilina, rozhodol
takto:
Nadobúdateľ prihlásených pohľadávok vo výške 466,83 EUR:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vstupuje ako veriteľ do konania namiesto
veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13,
975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Martin, Jesenského 23,
036 32 Martin, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka tohto konania.

q

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka (§ 25 ods. 4
ZKR).
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach
na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

K000879
sp. zn.: 2K/1/2009
OZNAM
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu
na majetok úpadcu: Pavel Tarageľ, nar. 20. 04. 1960, bytom:
Medvedzie 151/33-13, 027 44 Tvrdošín, IČO: 37 086 413, ktorého
správcom je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: Dolný Val 7,
010 01 Žilina, uznesením č. k. 2K/1/2009-207 zo dňa 30. 12. 2009
potvrdil prevod pohľadávok veriteľa – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky – Daňový úrad Námestovo, so sídlom: Ružová 535/1,
029 01 Námestovo, v celkovej výške 38. 786,90 eur, uplatnených
prihláškami č. 23 až 24, na nadobúdateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 1. 2010.
Okresný súd Žilina dňa 25. 1. 2010
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

Okresný súd Žilina dňa 22. 1. 2010
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

q

q

Správcovia
K000881
Spisová značka súdneho spisu: 2R/2/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2009 S1146
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SZT – Stroje, s.r.o., Sadová 1148/9, 038 53 Turany
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 370 941
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Janka Grolmusová, reštrukturalizačný správca dlžníka:
SZT-Stroje, s.r.o., Sadová 1148/9, 038 53, Turany, IČO:
36 370 941 zvoláva v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22. 2. 2010
o 10. 00 hod v priestoroch kancelárie reštrukturalizačného správcu v Martine, E.B.Lukáča 2. Veriteľský výbor schválil návrh
reštrukturazlizačného plánu a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení o schválení plánu hlasovať, za jeho prijatie na
schvaľovacej schôdzi hlasovali.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Otvorenie
2. Rozprava
3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
4. Záver
Informácia pre účastníkov: Účastníci plánu sa môžu oboznámiť
s obsahom plánu v kancelárii správcu každý pracovný deň
v úradných hodinách od 8. 00 – 12. 00 a od 13. 00 – 15. 00 po telefonickom dohovore na č.tel. 043/4248605.
JUDr. Janka Grolmusová, správca
q

K000882
Spisová značka súdneho spisu: 25K/23/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/23/2009 S 1138
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Miloš Plavocký v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 30. 10. 1958
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Ing. Pavol Korytár, ako ustanovený správca úpadcu Miloš
Plavocký v konkurze, bydlisko: 925 55 Vinohrady nad Váhom
565, dátum nar.: 30. 10. 1958 zvolávam v zmysle ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”)
prvú schôdzu veriteľov na deň 01. 04. 2010 (štvrtok) o 9. 00 hod.
v správcovskej kancelárii nachádzajúcej sa v Trnave na Františkánskej ul. č. 22 s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR,
5. Rôzne, 6. Záver.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
q

K000883
Spisová značka súdneho spisu: 1R 1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1R 1/2009 S1195
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Červená Skala s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 040 762
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Opravný oznam:
Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č. konania : 1R 1/2009-99 správkyňa zvoláva 2. schôdzu veriteľov, ktorá
sa uskutoční za účasti súdu dňa 25. 2. 2010 o 10. 00 hod. Miesto
konania: sídlo spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p., Nám.
SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica a na ktorej sa bude rozhodovať
o výmene správcu konkurznej podstaty úpadcu Červená Skala,
s.r.o .podľa §36 ZKR. Pri zisťovaní účasti veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Mgr. Jeannette Kadlecajová, správca
q

K000884
Spisová značka súdneho spisu: 2K/48/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Brand Slovakia s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 707 180
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Dušan Pohovej, správca konkurznej podstaty úpadcu
Brand Slovakia s.r.o., so sídlom: Paulíniho 1, 811 01 Bratislava,
IČO: 36 707 180, týmto podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
zvoláva v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava
I pod sp. zn. 2K 48/2009 prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 08. 02. 2010 o 10:00 hod. v kancelárii správcu: Nám.
Slobody 10, 811 06 Bratislava s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia veriteľov, 2. Otvorenie schôdze veriteľov, 3. Rozhodovanie o výmene správcu, 4. Voľba členov veriteľského
výboru, 5. Záver.
JUDr. Dušan Pohovej, správca

q

K000885
Spisová značka súdneho spisu: 9K/45/2008
Spisová značka správcovského spisu: 9K/45/2008 S1155
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 191 655
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznej veci úpadcu SIDERIT, s.r.o., Nižná Slaná (ďalej ako
„SIDERIT“), Dobšinská 72, Nižná Slaná, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č. 11010/V, konkurzné konanie sp. zn. 9K/45/2008 vedené
na Okresnom súde Košice I. Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 21. 01. 2010 o 14. 00 hod. Miesto konania zasadnutia
veriteľského výboru: Východoslovenská energetika, a.s.,
Mlynská 31, Košice
Prítomní:
1. Východoslovenská energetika a.s., predseda veriteľského výboru v zastúpení Mgr. Marek Šterbák, 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., člen veriteľského výboru v zastúpení JUDr. Jana
Jánošiková, 3. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správkyňa
podstaty SIDERIT, s.r.o., Nižná Slaná.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej „ZKR“) v platnom znení s nasledovným
programom:
1. Otvorenie,
2. Udelenie súhlasu k uzavretiu Rámcovej zmluvy o obchodovaní
s emisnými kvótami,
3. Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý otvoril zasadnutie veriteľského výboru. Oboznámil veriteľov s programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2. Udelenie súhlasu k uzavretiu Rámcovej zmluvy o obchodovaní
s emisnými kvótami.
Ing. Alexandra Chapčáková, PhD konkurzná správkyňa oznámila, že predaj emisných kvót prostredníctvom spol. HEPT INTERNATIONAL LIMITED, St. Vincent nebol uskutočnený. Správkyňa
opätovne kontaktovala spol. Stredoslovenská energetika, a.s.,
ktorá potvrdila záujem o realizovanie predaja emisných kvót.
Stredoslovenská energetika, a.s. zaslala návrh Rámcovej zmluvy o obchodovaní s emisnými kvótami a Obchodné podmienky.
Správkyňa požiadala veriteľský výbor o udelenia súhlasu na
uzavretie Rámcovej zmluvy o obchodovaní s emisnými kvótami
v podobe akú navrhuje spol. Stredoslovenská energetika, a.s.
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o nasledovnom návrhu:
Veriteľský výbor úpadcu SIDERIT, s.r.o., Nižná Slaná dáva súhlas Ing. Alexandre Chapčákovej, PhD správkyni konkurznej
podstaty, aby uzatvorila so spol. Stredoslovenská energetika,
a.s. Rámcovú zmluvu o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorej
vzor je prílohou tohto zápisu a je označená podpismi prítomných
členov veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru dal o uvedenom návrhu hlasovať
s týmto výsledkom:
Za návrh: 2
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Pokyn pre správkyňu podstaty bol schválený v navrhovanom
znení.
3. Záver
Predseda veriteľského výboru ako zvolávateľ zasadnutia poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za prítomnosť a aktívnu účasť a ukončil zasadnutie.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch; v jednom rovnopise určená súdu, v jednom rovnopise určená správkyni a v jednom rovnopise určená predsedovi veriteľského výboru. Prílohou
tejto zápisnice je prezenčná listina členov veriteľského výboru
a Vzor návrhu Rámcovej zmluvy o obchodovaní s emisnými
kvótami.
V Košiciach 21. 1. 2010
Vypracoval: Východoslovenská energetika a.s., v zastúpení Mgr.
Marek Šterbák, predseda veriteľského výboru
Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
q

K000886
Spisová značka súdneho spisu: 31/54/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31/54/2009 S909
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Valéria Matuová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 23. 07. 1964
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu Valéria Matuová, 044 55
Veľká Ida č. 141, nar. 23. 07. 1964 oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovný týždeň, pondelok až
piatok, od 9:00 hod. do 15:00 hod. v kancelárii správcu na
Platanovej 5 v Košiciach.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca
q

K000887
Spisová značka súdneho spisu: 25K/23/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/23/2009 S 1138
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Miloš Plavocký v konkurze
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Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 30. 10. 1958
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Miloš Plavocký v konkurze, bydlisko: 925 55 Vinohrady nad Váhom 565, dátum nar.:
30. 10. 1958 oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že
nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na
Františkánskej ul. č. 22, 917 01 Trnava každý pracovný deň
v úradných hodinách od 09:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do
16:00 h.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
q

K000888
Spisová značka súdneho spisu: 9K/40/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/40/2009 S859
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Silvia Ammerová Mydlová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 13. 06. 1979
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. a ust. § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamujem nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka, Štefánikova 26, Košice, na 3. posch. v pracovných
dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod – 12:00 hod
a 13:00 hod – 16:00 hod.
V Košiciach dňa 25. 1. 2010
JUDr. Milan Okajček, správca

q

K000889
Spisová značka súdneho spisu: 1K/37/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/37/2008 1247
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jozef Dufala
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25. 01. 1973
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
11 275,97 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 482,82 €
Poučenie správcu:
Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 1
opis súpisovej zložky majetku ........ 1/5 podiel na nehnuteľnosti
spôsob speňaženia ...... určenie ceny znaleckým posudkom, ponúknuté na predaj podielovým spoluvlastníkom
dôvod výberu ......... Občiansky zákonník
nadobúdateľ .......... Ján Dufala, nar. 15. 06. 1970, Jakubany č.
222, 065 12
suma z výťažku ....................... 1 970,- €
Pohľadávky proti podstate priradené k súpisovej zložke majetku
pohľadávka; právny dôvod – súpis. zložka majetku; dôvod priradenia; čas vzniku; čas uspokojenia; veriteľ
260,92 €; neuhradená časť paušálnej odmeny; týka sa súp. zložky 1; 27. 01. 09; 30. 11. 09; správca
za činnosť do 1. schôdze veriteľov
153,- €; odmena znalca za znal. posudok; týka sa súp. zložky 1;
02. 07. 09; 05. 07. 09; znalec
1,- €; vedenie účtu a poplatky; týka sa súp. zložky 1; 30. 11. 09;
30. 11. 09; VUB, a.s.
1,9 €; poštovné; týka sa súp. zložky 1; 25. 01. 10; 25. 01. 10;
správca
66,- €; kolky za návrh na vklad; týka sa súp. zložky 1; 25. 01. 10;
25. 01. 10; správca

suma pohľadávok, výťažok po odpočítaní
proti podstate = 482,82 €, pohľadávok proti podstate = 1 487,18 €
odmena správcu (14%) = 208,21€, súdny poplatok (0,2%) = 3,-€
výsledná suma výťažku na uspokojenie: 1 275,97 €
Zabezpečená pohľadávka veriteľa JUDr. Jozef Kaduch, súdny
exekútor, Dolný val č. 30, Žilina, IČO: 35 655 887, zabezpečená
pohľadávka č. 26 vo výške 373,15 €.
Pohľadávka č. 26: zistená pohľadávka spolu: suma na uspokojenie: 373,15 € 373,15 €
Nezabezpečené pohľadávky veriteľov sú celkovo vo výške
45 503,88 €.
Na pomerné uspokojenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov z výťažku zo speňaženia 1/5 podielu nehnuteľnosti zostáva
suma: 902,82 €.
p.č.; veriteľ; zistená pohľadávka; podiel na celku; suma na uspokojenie
1. JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor; 115,94 €; 0,25 %; 2,26 €
2. Slovenská konsolidačná, a.s.; 25 536,91 €; 56,12 %; 506,66 €
3. Slovenská republika – Krajský súd Bratislava; 129,96 €; 0,29 %;
2,62 €
4. Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Stará Ľubovňa;
8 950,31 €; 19,67 %; 177,58 €
5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni;
10 770,76 €; 23,67 %; 213,70 €
spolu 45 503,88 €; 100 %; 902,82 €
Týmto rozvrhom budú uspokojené pohľadávky veriteľov vo výške
1 275,97 € čo je 2,78 % pohľadávok, na ktoré sa v konkurze prihliada. Neuspokojená zostáva suma pohľadávok vo výške
44 601,06 €.
JUDr. František Sobek, správca
q

K000890
Spisová značka súdneho spisu: 29K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2009 S258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
COLMET Slovakia a.s. v konkurze, Považská Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 267
Iné zverejnenie
JUDr. Ján Súkeník – správca úpadcu COLMET Slovakia a.s.
v konkurze so sídlom: Robotnícka 2142, Považská Bystrica
oznamuje, že na základe zverejnenia v Obchodnom vestníku
133B zo dňa 13. 7. 2009 opravuje podanie K009034 uverejnené
v Obchodnom vestníku 232B zo dňa 2. 12. 2009 o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu z dôvodu chybného zápisu
inventúrnych rozdielov a nahrádza ho nasledovným:
Súpisová položka č. 599, TYC CuE 10x3000 [. 3]; KP:
P744220102001 v objeme 108,10 kg v súpisovej hodnote
366,002 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 600, TYC CuE 13x3000 [. 3]; KP:
P744220102013 v objeme 16,40 kg v súpisovej hodnote 0,520
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 601, TYC CuE 15x3000 [. 2]; KP:
P744220102019 v objeme 138,00 kg v súpisovej hodnote 52,000
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 604, TYC CuE 20x3000 [. 2]; KP:
P744220102060 v objeme 219,70 kg v súpisovej hodnote
394,273 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 605, TYC CuE 16x3000 [. 2]; KP:
P744220102084 v objeme 59,00 kg v súpisovej hodnote 70,950
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
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Súpisová položka č. 609, TYC CuE 40x3000 [. 2]; KP:
P744220103052 v objeme 64,00 kg v súpisovej hodnote 136,127
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 613, TYC PLOCHA CuE 25x5x3000 [. 2];
KP: P744220104075 v objeme 177,40 kg v súpisovej hodnote
10,040 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 621, TYC PLOCHA CuE 100x10x3000 [. 2];
KP: P744220104433 v objeme 10,00 kg v súpisovej hodnote
109,449 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 625, TYC PLOCHA CuE 120x10x3000 [. 2];
KP: P744220104621 v objeme 114,10 kg v súpisovej hodnote
45,300 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 627, TYC 4HR CuE 15x3000 [. 2]; KP:
P744220106008 v objeme 39,00 kg v súpisovej hodnote 488,250
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 628, TYC 4HR CuE 20x20x3000 [. 2]; KP:
P744220107005 v objeme 54,50 kg v súpisovej hodnote 123,375
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 633, TYC CuE 80xV.D. [. 0]; KP:
P744220113028 v objeme 206,50 kg v súpisovej hodnote
277,695 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 635, TYC CuE 5x3000 [. 3]; KP:
P744220115018 v objeme 15,10 kg v súpisovej hodnote 8,556
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 636, TYC CuE 8x3000 [. 3]; KP:
P744220115064 v objeme 25,35 kg v súpisovej hodnote 11,655
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 637, TYC CuE 6x3000 [. 3]; KP:
P744220115068 v objeme 144,10 kg v súpisovej hodnote 35,316
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 646, TYC CuZn40Pb2 4x3000 [. 3]; KP:
P744227101037 v objeme 335,80 kg v súpisovej hodnote 51,136
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 655, TYC CuZn40Pb2 2x3000 [. 3]; KP:
P744227101129 v objeme 134,05 kg v súpisovej hodnote 15,000
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 700, TYC 4HR CuZn40Pb2 4x4x3000 [. 3];
KP: P744227105004 v objeme 37,10 kg v súpisovej hodnote
157,792 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 703, TYC 4HR CuZn40Pb2 8x8x3000 [. 3];
KP: P744227105027 v objeme 211,00 kg v súpisovej hodnote
229,140 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 718, TYC 6HR CuZn40Pb2 9x3000 [. 3]; KP:
P744227108024 v objeme 424,00 kg v súpisovej hodnote 1,760
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 772, DROT CuZn37 0. 4xKRUH [. 2]; KP:
P744232660041 v objeme 42,75 kg v súpisovej hodnote 24,125
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 776, DROT CuZn37 1xKRUH [. 1]; KP:
P744232661091 v objeme 103,00 kg v súpisovej hodnote 44,940
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;

Súpisová položka č. 781, DROT CuZn37 1,60xKRUH [. 2]; KP:
P744232661121 v objeme 140,00 kg v súpisovej hodnote 71,280
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 797, RURA CuE 4x1x3000 [. 2]; KP:
P744260121012 v objeme 44,10 kg v súpisovej hodnote 325,792
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 818, RURA CuE 22x2x3000 [. 2]; KP:
P744260122198 v objeme 24,10 kg v súpisovej hodnote 59,739
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 831, RURA CuE 20x2x3000 [. 2]; KP:
P744260122333 v objeme 34,00 kg v súpisovej hodnote 16,480
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 849, RURA CuZn37Pb0,4 30x1. 5x3000 [.
2]; KP: P744262322371 v objeme 15,00 kg v súpisovej hodnote
9,840 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 855, RURA CuZn37 45x1x3000 [. 2]; KP:
P744262620053 v objeme 23,00 kg v súpisovej hodnote 17,290
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 857, RURA CuZn37 50x1x2000 [. 2]; KP:
P744262620076 v objeme 38,65 kg v súpisovej hodnote 11,725
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 863, RURA CuZn37 8x1x3000 [. 2]; KP:
P744262622017 v objeme 18,50 kg v súpisovej hodnote 204,000
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 873, RURA CuZn37 10x1x3000 [. 2]; KP:
P744262622444 v objeme 396,45 kg v súpisovej hodnote
206,220 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 874, RURA CuZn37 6x1x3000 [. 2]; KP:
P744262622461 v objeme 160,00 kg v súpisovej hodnote 38,200
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 877, RURA CuZn37 12x1. 5x3000 [. 2]; KP:
P744262622485 v objeme 61,70 kg v súpisovej hodnote 65,001
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 880, RURA CuZn37 9x1. 5x3000 [. 2]; KP:
P744262622494 v objeme 258,00 kg v súpisovej hodnote
497,200 EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 881, RURA CuZn37 18x1x3000 [. 2]; KP:
P744262622498 v objeme 221,00 kg v súpisovej hodnote 14,940
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 883, RURA CuZn37 25x1. 5x3000 [. 2]; KP:
P744262622536 v objeme 287,20 kg v súpisovej hodnote 12,930
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
Súpisová položka č. 896, PLECH CuZn37 600x1,0x2000; KP:
T860660409020 v objeme 98,00 kg v súpisovej hodnote 0,031
EUR z dôvodu: Inventúrny rozdiel zistený fyzickou kontrolou
správcu zo dňa 23. 11. 2009;
JUDr. Ján Súkeník, správca

q

www.zbierka.sk
24

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 18B / 2010

Konkurzy a reštrukturalizácie

K000891
Spisová značka súdneho spisu: 31K/26/2008
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2008 S1149
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ivan Glos
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 2. 08. 1974
Iné zverejnenie
Schválený konečný rozvrh výťažku vo veci č.k. 31K/26/2008:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
3. 493,09,- €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 672,28,- €
Suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 2. 820,81,-€
V Nových Zámkoch dňa 25. 1. 2010
JUDr. Jaromír Valent, správca

K000892
Spisová značka súdneho spisu: 29K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2009 S258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
COLMET Slovakia a.s. v konkurze Považská Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 267
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Úhrada preddavku predfaktúry
s variabilným symbolom 309912001 spoločnosťou SD-spoločnosť
s.r.o., Bratislava, dňa 30. 12. 2009, na základe súhlasu veriteľského výboru o predaji časti materiálových zásob úpadcu; zostatková suma: 48397,24; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): ČSOB a.s.; súpisová hodnota majetku: 48397,24 EUR
JUDr. Ján Súkeník, správca

q

q
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Krajský súd v Banskej Bystrici
K000893
25K 31/2005-280
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Chalupka – STAREK
KORASAN, Ul. 1. mája 412, 015 01 Rajec, takto
rozhodol:
I. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov s programom:
Zistenie stanovísk konkurzných veriteľov k odhadu ceny majetku vykonaného správkyňou konkurznej podstaty a k ponúkaným cenám záujemcov o kúpu majetku úpadcu.
II. Schôdza konkurzných veriteľov sa koná dňa 3. februára 2010
o 9.00 hod. na č. dv. 128 v budove Krajského súdu v Banskej
Bystrici, Komenského 12.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici dňa 22. januára 2010
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca
q

K000894

kurze“, Čerín, o návrhu správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kováčika, Komenského 3, Banská Bystrica, na zrušenie
konkurzu takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Družstvo Agro Čerín
– Čačín „v konkurze“, Čerín, IČO: 36 048 992.
Súd zbavuje JUDr. Martina Kováčika, Komenského 3, 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.
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 22. januára 2010
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca

55K/103/2004-241
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Družstvo Agro Čerín – Čačín „v kon-

q

Krajský súd v Košiciach
K000895
2K 252/99-91
OPRAVNÉ UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Kravany, Kravany, IČO: 36 177 113, o zrušení
konkurzu takto

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do
30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach.
V Košiciach dňa 30. decembra 2009
JUDr. František Krempaský v. r.
samosudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 250B/2009 K009915

rozhodol:
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 16. decembra
2009, č. k.: 2K 252/99-86, vo výroku opravuje tak, že správne znie:
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Kravany, Kravany, IČO: 36 177 113.
Ukladá správkyni konkurznej podstaty Ing. Ivete Beslerovej, aby
do 30 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia písomne oznámila
súdu, či uzavrela účtovné knihy a zostavila účtovnú závierku
úpadcu.
Nepriznáva správkyni konkurznej podstaty Ing. Ivete Beslerovej
odmenu.
Priznáva správkyni konkurznej podstaty Ing. Ivete Beslerovej náhradu hotových výdavkov vo výške 1 151,48 Eur.
Zbavuje Ing. Ivetu Beslerovú, M. R. Štefánika 32, Trebišov, funkcie správcu konkurznej podstaty.

q

K000896
2K 130/99-80
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Pozemstav,
s.r.o. v likvidácii, Rastislavova 94, Košice, IČO: 31 673 058,
takto
rozhodol:
A) Nariaďuje prieskumné pojednávanie a zvoláva schôdzu
veriteľov na deň 15. februára 2010 o 10.00 hod. v budove
Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice, v pojednáva-
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cej miestnosti č. dv. 212, II. posch.
Program schôdze veriteľov:
Schválenie ocenenia konkurznej podstaty.
Schválenie plánu speňaženia.
B) Na prieskumné pojednávanie a schôdzu veriteľov súd predvoláva:
1. správcu konkurznej podstaty,
2. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne na Krajskom súde v Košiciach prihlásili svoje
nároky proti úpadcovi,
3. úpadcu – likvidátora.
P o u č e n i e: Proti uzneseniu o zvolaní schôdze konkurzných
veriteľov odvolanie nie je prípustné.
Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods. 2
O. s. p., že účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa ods. 1 najneskôr na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého
vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol
dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr podanú námietku zaujatosti súd

prihliadne len vtedy, ak účastník nebol poučený
podľa odseku 1.
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer
k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14
ods. 1 O. s. p.).
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel a akými
dôkazmi môže byť preukázaný; účastník je povinný predložiť dôkazy, ktorými disponuje,
zároveň s námietkou zaujatosti.
V Košiciach dňa 22. januára 2010
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa
q

