www.zbierka.sk
2

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 2B / 2010

Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000035
sp. zn.: 26K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Ing. Janka Sedláková, Štítnická 15, 048 01 Rožňava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu
takto:
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Janka Sedláková, Štítnická 15, 048 01 Rožňava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 30. 12. 2009
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K000036
sp. zn.: 1K/77/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Poprad, so sídlom: Štefánikova 3651/13, 058 01
Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Tibora Šurku, nar. 9. 7. 1933, podnikajúceho pod obchodným
menom Tibor Šurka HORIZONT, cestovná a obchodná agentúra,
s miestom podnikania Allendeho 2756/32, 059 51 Poprad, IČO:
10 731 512, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Tiborovi Šurkovi, podnikajúcemu pod obchodným menom: Tibor Šurka HORIZONT,
cestovná a obchodná agentúra, s miestom podnikania: Allendeho 2756/32, 059 51 Poprad, IČO: 10 731 512.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší
návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka,
súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo

na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 29. 12. 2009
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, sudkyňa

práva

q

K000037
sp. zn.: 2K/55/2008
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozefa Vavreka – GRAFOTLAČ BARDEJOV
v konkurze s miestom podnikania Duklianska 9, 085 01 Bardejov,
IČO: 10 664 050, právne zastúpeného advokátom JUDr. Jánom
Jurčom, so sídlom kancelárie: Partizánska 5, 085 01 Bardejov,
správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 24. 11. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi, uznesením č.
k. 2K/55/2008-321 zo dňa 03. 12. 2009 potvrdil prevod všetkých
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica,
IČO: 00 634 816, Daňový úrad Bardejov na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2009.
q

K000038
sp. zn.: 2K/64/2007
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Ing. Andreja Chudíka, nar. 16. 08. 1944, bytom:
Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Prvý
správcovský dom, k.s., so sídlom: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu zo dňa 26. 11.
2009, uznesením č. k. 2K/64/2007-280 zo dňa 03. 12. 2009 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Andreja Chudíka, nar.
16. 08. 1944, bytom: Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2009.
q

K000039
sp. zn.: 1K/61/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Svit, so sídlom: Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Petra Behúňa, nar. 2. 5. 1978, podnikajúcemu pod obchodným menom Peter
Behúň TATRAWOOD, s miestom podnikania Poľná 135, 059 35
Batizovce, IČO 35 416 688, o návrhu predbežného správcu
podľa § 74 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zo dňa 29. 12. 2009 rozhodol
takto:
Súd vyzýva dlžníka Petra Behúňa, nar. 2. 5. 1978, podnikajúceho
pod obchodným menom:Peter Behúň TATRAWOOD, s miestom
podnikania Poľná 135, 059 35 Batizovce, IČO: 35 416 688, aby
predbežnému správcovi do siedmich dní od doručenia výzvy poskytol požadovanú súčinnosť, a to predložil zoznam majetku,
zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb, zmluvný prehľad
a účtovné doklady za posledný účtovný rok.
Súd poučuje, že ak dlžník ani na výzvu súdu neposkytne predbežnému správcovi súčinnosť, súd na návrh predbežného správcu nariadi jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo
mu uznesením uloží pokutu do 165 969,59 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 30. 12. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000040
sp. zn.: 1K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
– Daňový úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 26 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Milana Kováčika, nar. 3. 11. 1951, bytom: Krátka 734/17, 059 01
Spišská Belá, podnikajúcemu pod obchodným menom: Milan
Kováčik – Drevo – predaj, s miestom podnikania 059 93 Bušovce
88, IČO: 37 240 854, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Milana Kováčika, nar.
3. 11. 1951, bytom: Krátka 734/17, 059 01 Spišská Belá, podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Kováčik – Drevo – predaj,
s miestom podnikania 059 93 Bušovce 88, IČO 37 240 854,
ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Korcha, so sídlom kancelárie: Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné,
otvára malý konkurz,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu
kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Prešov k sp.zn. 1K 65/2009. Na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v tomto konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa
ustanovenia § 29 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto
údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška
zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku,
v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuve-

© IURA EDITION, spol. s r. o.
3

die, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí
aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach
(ďalej len súhrnný prehľad). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku
dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr
sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na
datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka
sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje
veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Podľa § 30 ods. 1
vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov
uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.)
účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1
O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd
neprihliada.
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbave-
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nia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu
s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1
ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 30. 12. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000041
sp. zn.: 1K/78/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 26,
066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 26, 066 01 Humenné,
IČO: 36 463 493.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa
začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni
tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd
o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 30. 12. 2009
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, vyššia súdna úradníčka
q

K000042
sp. zn.: 29R/11/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ISSU,
s.r.o., so sídlom: Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín, IČO:
36 781 291, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: ISSU, s.r.o. so sídlom:
Námestie SNP 5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 781 291.

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 2B / 2010

Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie: Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych
veriteľov dlžníka: ISSU, s.r.o. so sídlom: Námestie SNP 5, 911 01
Trenčín, IČO: 36 781 291, 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/11/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa považuje deň
nasledujúci
po
zverejnení
uznesenia
o
povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
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 3 mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 16 597 €, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom,
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci
reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7
zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku vykonaného na
súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
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
a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlča-
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cej 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 29. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000043
sp. zn.: 28R/12/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr.
Pavol Demčík – Belveder, s miestom podnikania: Melčice 144,
Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 892, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – Belveder, s miestom podnikania: Melčice 144, Melčice – Lieskové,
IČO: 40 194 892.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie: Piaristická 46, 911 01 Trenčín.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – Belveder s miestom
podnikania Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 892,
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.
28R/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,
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– 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 3 mesiacov,
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 1659,70 Eur,
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 1659,70 €, 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
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 30. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000044
sp. zn.: 29K/39/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: FISO s. r. o. v konkurze, so sídlom: 906 15
Košariská 269, IČO: 31 421 377, ktorého správcom je JUDr.
Róbert Fatura, so sídlom kancelárie: Centrum 18/23, Považská
Bystrica, o odmene správcu rozhodol
takto:
Správcovi JUDr. Róbertovi Faturovi, so sídlom kancelárie: Centrum 18/23, Považská Bystrica, sa priznáva paušálna odmena vo
výške 6638,78 €.
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Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila správcovi
JUDr. Róbertovi Faturovi so sídlom kancelárie: Centrum 18/23,
Považská Bystrica, časť paušálnej odmeny vo výške 1659,70 €
na účet správcu, číslo účtu 261 784 8713/1100 vedený v Tatra
banka, a.s., pob. Považská Bystrica, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom – dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou
reg. 18a 69/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K000045
sp. zn.: 29K/61/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO:
00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
DMT Technika, s.r.o., so sídlom: 913 11 Opatovce 153, IČO:
36 306 347, rozhodol
takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: DMT Technika,
s.r.o., so sídlom: 913 11 Opatovce 153, IČO: 36 306 347.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák.č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca

– v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej
veci sa už prv začalo konanie,
– sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol
potrebný,
– účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať
pred súdom,
– rozhodoval vylúčený sudca,
– súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
– konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
– súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností,
– súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov
k nesprávnym skutkovým zisteniam,
– doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie
skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo
k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo
veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,
účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo
predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
– rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221
ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

q

K000046
sp. zn.: 29K/52/2009
UZNESENIE

K000047
sp. zn.: 29K/59/2009
UZNESENIE

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
HIDEX, s.r.o., so sídlom: Bojnická cesta 7, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 722 421, pr. zast. Mgr. Petrom Švarcom, advokátom, so
sídlom kancelárie: Nám. Slobody 1, 971 01 Prievidza, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: HIDEX, s.r.o., so sídlom: Bojnická cesta 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 722 421, sa zastavuje
pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo
uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno
odôvodniť len tým, že
– sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
– ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť
byť účastníkom konania,
– účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne
zastúpený,

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: MVA
– GASTRO s.r.o., so sídlom: Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, IČO: 36 303 810, pr. zást. Advokátska kancelária JUDr.
Andrej Jaroš, spol. s r.o. so sídlom: Námestie sv. Anny 361/20,
911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie: Gen. M. R.
Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín.
Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť
majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu
v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do
funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do
25 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák.č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q
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K000048
sp. zn.: 29K/43/2009
UZNESENIE
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, o výmene správcu rozhodol
takto:
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie: Stred 60/55, 017 01
Považská Bystrica sa odvoláva z funkcie správcu.
Do funkcie správcu sa ustanovuje spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie: Gen.
M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 29. 12. 2009
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
q

K000049
sp. zn.: 29K/43/2009
UZNESENIE
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, o odmene správcu rozhodol
takto:
Správcovi JUDr. Jánovi Súkeníkovi, so sídlom kancelárie: Stred
60/55, 017 01 Považská Bystrica, sa priznáva paušálna odmena
vo výške 6638,78 €.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila správcovi
JUDr. Jánovi Súkeníkovi, so sídlom kancelárie: Stred 60/55,
017 01 Považská Bystrica, časť paušálnej odmeny vo výške
1659,70 € a to z preddavku zloženého navrhovateľom – dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 72/09.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z.).
Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K000050
sp. zn.: 1K/32/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
DIGIPRO SK, s.r.o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO:
35 946 229, na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: DIGIPRO SK, s.r.o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, IČO: 35 946 229.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 30. 12. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K000051
sp. zn.: 4K/3/2009
OZNAM
Číslo konania: 4K 3/2009
ZÁPISNICA zo schôdze veriteľov
Okresný súd v Žiline odd. K dňa: 30. 12. 2009
Prítomní:
Predsedajúci: samosudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Zapisovateľ: vyšší súdny úradník Mgr. Jozef Šulek
Úpadca: Pharm. Dr. Mária Turčanová, nar. 16. 05. 1965,
bytom: Marček 67, 013 32 Svederník
Schôdza sa začala o 10. 00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.) Otvorenie schôdze veriteľov
2.) Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
3.) Voľba veriteľského výboru
4.) Rôzne, záver
Schôdzi predsedá samosudkyňa JUDr. Gabriela Bargelová.
K bodu 1.)
samosudkyňa JUDr. Gabriela Bargelová otvorila schôdzu a privítala prítomných veriteľov, poučila ich o práve zúčastniť sa na
schôdzi podľa § 35 ods. 2 ZKR, o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov sú prítomní nasledovní veritelia:
Veriteľ č. 1: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina II
Predsedajúci konštatuje, že v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza
veriteľov uznášaniaschopná.
Na schôdzi veriteľov je prítomný aj správca Mgr. Martin Jaroš.
K bodu 2.)
Pred hlasovaním o výmene správcu predsedajúci schôdze dal
slovo správcovi konkurznej podstaty Mgr. Martinovi Jarošovi,
ktorý v krátkosti veriteľov informoval o doterajšom priebehu
konkurzu a stave majetku úpadcu.
Predsedajúci uviedol, že k obligatórnym bodom schôdze veriteľov je v zmysle ustanovenia § 36 ZKR hlasovanie o výmene
správcov, každý prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať
má právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo
zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti MS
SR. O návrhu na zvolenie nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov až
kým návrh na nového správcu nie je schválený.
Na tomto základe potom predsedajúci požiadal prítomného veriteľa, aby predložil svoj návrh na výmenu správcu.
Návrh na výmenu správcu prítomný veriteľ nepredložil a navrhol
potvrdiť súčasného správcu vo funkcii.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Mgr. Martin Jaroš, so sídlom: kancelárie: Tajovského 5, 010 01 Žilina.
Hlasovanie:
Za: veriteľ č. 1 Slovenská republika – Daňový úrad Žilina II s celkovým počtom hlasov 69 349 hlasov,
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 3.)
Predsedajúci konštatuje, že vzhľadom na počet prítomných nezabezpečených veriteľov (jeden veriteľ) na schôdzi veriteľov
nemá zmysel uvažovať o zvolení veriteľského výboru, nakoľko
nemôže dôjsť k zvoleniu dostatočného počtu jeho členov, a preto
konštatuje, že funkciu veriteľského výboru bude naďalej vykonávať súd až do riadneho zvolenia veriteľského výboru.
K bodu 4.)
Predsedajúci dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky
k priebehu schôdze a vyzval veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom. Námietky prítomný veriteľ nepodal.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom za účasť a schôdzu ukončil o 10. 20
hod.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10. 20 hod.
Samosudkyňa: JUDr. Gabriela Bargelová
Podľa záznamu prepísal: Mgr. Jozef Šulek
q

K000052
sp. zn.: 1K/11/2008
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: DEMKO, s.r.o., 034 81 Lisková 901, IČO:
36 406 384, správcom ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so
sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, vykonávajúc
pôsobnosť veriteľského výboru rozhodol
takto:
Súd, v súvislosti so speňažovaním majetku úpadcu uvedeného
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 10B/2009 zo dňa 16. 1. 2009 pod položkou K000285, udeľuje správcovi súhlas na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu voči dlžníkovi J+D Recykling, s. r. o., 034 81 Lisková
795, IČO: 44 311 907 z titulu neuhradených faktúr v súpisovej
hodnote 22. 494,71 € záujemcovi: FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO:
35 851 996, za odplatu 3. 260 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Žilina dňa 30. 12. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K000053
sp. zn.: 2K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
FIM-EX, s.r.o., so sídlom: Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 320 285, ktorého predbežným správcom je JUDr.
Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: Dolný Val 7, 010 01 Žilina,
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FIM-EX, s.r.o., so sídlom: Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 320 285.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Jozefa Kaduru, so sídlom
kancelárie: Dolný Val 7, 010 01 Žilina.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive
v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K 20/2009
a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Na
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prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky,
sa v konkurze neprihliada.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: FIM-EX, s.r.o., so sídlom: Palúčanská 32,
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 320 285, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1,
§ 22 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
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).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote
alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky na súd
má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške 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/, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
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Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie
a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 28 ods. 3 ZKR). Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj
ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby,
ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky
prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške
podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku
podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3
ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške;
na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa
v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam
nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive (vzor tlačiva je
uvedený vo vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.) alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z.
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 (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak

sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa 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 (§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 30 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 30. 12. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K000054
sp. zn.: 2K/1/2009
UZNESENIE
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 JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: Dolný
Val 7, 010 01 Žilina, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok rozhodol
takto:
Potvrdzuje 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka (§ 26 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR).
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 30. 12. 2009
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
q
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Správcovia
K000055
Spisová značka súdneho spisu: 3K/48/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2009 S1325
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Bizzare, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 895 560
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Bratislave na Družstevnej ulici číslo 2
v pracovných dňoch takto: v pondelok a v piatok od 12. hodiny do
18. hodiny; v utorok a vo štvrtok od 9. hodiny do 12. hodiny a od
13. hodiny do 16. hodiny a v stredu od 11. hodiny do 12. hodiny
a od 13. hodiny do 18. hodiny. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu: Družstevná 2, 831 04 Bratislava alebo na emailovú adresu správcu: monikamartonova.spravca@gmail.com. V žiadosti je nutné uviesť údaje
žiadateľa pre spätný kontakt.
Mgr. Monika Martonová, správca
q

K000056
Spisová značka súdneho spisu: 1K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2009 S1342
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jaroslav Čulík SELIM – TRANS
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 32 596 073
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu: Jaroslav Čulík SELIM – TRANS, so sídlom: Ul.
1. mája 117, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32 596 073 oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku, je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Ing. Jaroslav Veréb, Mudroňova 43,
č.dverí 24, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v pondelok
až piatok v čase od 8. 00 do 11. 30 hod. a od 12. 30 do 15. 00
hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo na e-mailovú adresu:jaro.vereb@gmail.com.
Ing. Jaroslav Veréb, správca
q

K000057
Spisová značka súdneho spisu: 32K/30/2009-308
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2009-308 S1351
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOPAS Slovakia, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 970 257
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/30/2009-308, zo
dňa 14. 12. 2009, súd ustanovil za správcu Ing. Jozefa Kulicha,
so sídlom kancelárie::Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, úpadcovi: TOPAS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 4, 949 01
Nitra, IČO: 43 970 257. V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch v platnom znení správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 32K/30/2009-308 S 1351 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu, a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 9. 00 hod. do 12. 00 hod. a od 13. 00 hod.
do 16. 00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, telefonicky na tel. č. 0903 427890 a e-mailom na
adrese: kulichj@mail.t-com.sk.
Ing. Jozef Kulich, správca
q

K000058
Spisová značka súdneho spisu: 2R/9/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2009 S 1153
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
V.T.C., a.s., Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 056 316
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing.Ladislav Kokavec, reštrukturalizačný správca dlžníka V.T.C.,
a.s., so sídlom: Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na ul. J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách od 8. 00 hod. do 16. 00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 0908/941647.
Lučenec 30. 12. 2009
Ing. Ladislav Kokavec, správca
q

K000059
Spisová značka súdneho spisu: 1K/31/2009
Spisová značka správcovského spisu: S815
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Margita Habermannová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 16. 10. 1965
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Pozemok
Druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria; výmera (m2): 670;
obec: Poprad; štát: SR; názov katastrálneho územia: Veľká; číslo
LV: 726; parcelné číslo: 1210; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 0;
súpisová hodnota majetku: neuvedené
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba: Danka Kuchtová, rodená Hodorovičová
nar. 02. 12. 1963
bytom Ľudvíka Svobodu 2568/38, Poprad
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: majetok
zabezpečujúci záväzky úpadcu voči veriteľovi Československá
obchodná banka, a.s. so sídlom: Bratislava.
Lehota na zaplatenie záväzku úpadcu uplynula 19. 12. 2009.
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 111;
obec: Poprad; štát: SR; názov katastrálneho územia: Veľká; číslo
LV: 726; parcelné číslo: 1208/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 0;
súpisová hodnota majetku: neuvedené
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba: Danka Kuchtová, rodená Hodorovičová
narodená 02. 12. 1963
bytom Ľudvíka Svobodu 2568/38, Poprad
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: majetok
zabezpečujúci záväzok úpadcu voči veriteľovi Československá
obchodná banka, a.s.
Lehota na zaplatenie záväzkov za úpadcu uplynula 19. 12. 2009
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 104;
obec: Poprad; štát: SR; názov katastrálneho územia: Veĺká; číslo
LV: 726; parcelné číslo: 1227/32; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
0; súpisová hodnota majetku: neuvedené
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba: Danka Kuchtová, rodená Hodorovičová
nar. 02. 12. 1963
bytom Ľudvíka Svobodu 2568/38, Poprad
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Majetok
zabezpečujúci záväzky úpadcu voči veriteľovi Československá
obchodná banka, a.s., so sídlom: Bratislava.
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Lehota na zaplatenie záväzku za úpadcu uplynula 19. 12. 2009
Stavba
Popis stavby: Rodinný dom, č.s. 1158 postavený na parcele č.
KN C 1208/1
k.ú. Veľká; obec: Poprad; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Veľká; číslo LV:
726; súpisné číslo: 1158; parcelné číslo: 1208/1; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 0; súpisová hodnota majetku: neuvedené
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba: Danka Kuchtová, rodená Hodorovičová
nar. 02. 12. 1963
bytom Ľudvíka Svobodu 2568/38, Poprad
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Majetok
zabezpečujúci záväzky úpadcu voči veriteľovi Československá
obchodná banka, a.s. so sídlom: Bratislava.
Lehota na zaplatenie záväzkov úpadcu uplynula 19. 12. 2009.
JUDr. Marta Maruniaková, správca
q

K000060
Spisová značka súdneho spisu: 32K/30/2009-308
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2009-308 S1351
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TOPAS Slovakia, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 970 257
Iné zverejnenie
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5.
2000, ako správca úpadcu: TOPAS Slovakia, s.r.o so sídlom:
Priemyselná č. 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, (ďalej len
„úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K/30/2009 - 308 zo dňa 14. 12. 2009 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees of
the bankrupt: TOPAS Slovakia, s.r.o so sídlom: Priemyselná č. 4,
949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, Slovak Republic, (hereinafter only
„the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court in Nitra No. 32K/30/2009 – 308 dated 14th
December 2009 bankruptcy was declared on the Bankrupt’s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť
dňa 18. 12. 2009. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
This resolution of the District Court in Nitra became valid on 18th
December 2009. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská
republika, k číslu konania 32K/30/2009 - 308 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom
sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v pri-
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hláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
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. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov
uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors
of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy
in the District Court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 32K/30/2009 – 308 and in two copies to the
trustee to the address Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, Slovak
Republic. Each claim must be registered separately. The
registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of
the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be
found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the
security is tied. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. If the
creditor registers more than one claim, a summarization of the
registrations has to be added to the registration form. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok) alebo znalecký posudok (nepeňažné pohľadávky) alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law
or will not registered on the required registration form or will not
be signed or dated or a summary will not be added (more claims)
or an expert opinion (non-financial claim) or will not be delivered
in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Not
registered security rights lapse after the registration period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration
according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo
nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of
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residence or seat is not obvious
documentation of the Bankrupt.
Ing. Jozef Kulich, správca
Ing. Jozef Kulich, trustee of bankrupt

from

the

business
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K000061
Spisová značka súdneho spisu: 31K/30/2007
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2007 - S 752
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Peter Adamčík, Chrastné 71, 044 44 Chrastné, nar.: 30. 06. 1979
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 151 522
Iné zverejnenie
Ponuka na predaj majetku:
Správca podstaty JUDr. Iveta Lipčeiová, so sídlom: Hlavná 20,
040 01 Košice úpadcu: Peter Adamčík, Chrastné 71, 044 44
Chrastné, nar. 30. 06. 1979, IČO: 40 151 522 v zmysle udeleného záväzného pokynu zo dňa 29. 07. 2009 na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – osobné automobilové vozidlo VW Pasat ponúka na predaj mimo dražby v I. kole:
osobné automobilové vozidlo VW Pasat
Opis hnuteľného majetku:
Rok výroby: 2002, Druh vozidla: osobné vozidlo, Druh karosérie:
sedan 4dv., kategória vozidla: M1, celková hmotnosť: 2130,
Podmienky ponukového konania:
1.) Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby.
2.) Písomné ponuky sa zasielajú na adresu správcu podstaty na
kúpu hnuteľnej veci.
3.) Lehota na podanie ponuky je 15 dní, ktorá začína plynúť
dňom zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do 14:00 hod.. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky budú
správcom odmietnuté ako oneskorené.
4.) Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5.) Náležitosťou ponuky je riadna identifikácia veci, označenie
ponúkanej kúpnej ceny, doklad o zaplatení zálohy, predloženie
dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu: u právnickej osoby,
výpisom z Obchodného registra alebo Živnostenského registra,
prípadne iného registra a u fyzickej nepodnikajúcej osoby sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa
fotokópia OP alebo fotokópia rodného listu.
6.) Doklad o zaplatení zálohy – každý záujemca je povinný zložit
zálohu vo výške najmenej 50% z ponúkanej ceny v prospech peňažného účtu úpadcu. Záloha musí byť pripísaná na tento účet
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
7.) Ponuky záujemcov musia byť doručené v zalepenej obálke
s označením „Konkurz – sp.zn. 31K30/07 – neotvárať „ na adresu správcu podstaty.
8.) Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených údajov alebo dokladov, bude považovaná za formálne neúspešnú, preto ju má správca právo odmietnuť a neprihliadať na
takúto ponuku.
9.) Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od odo dňa skončenia
lehoty ponukového konania a vyhodnotenie sa uskutoční do
10 dní od otvorenia obálok ponukového konania.

10.) V prípade ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí kúpnu zmluvu
alebo zvyšok kúpnej ceny neuhradí v správcom danej lehote, má
správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny.
Informácie o ponúkanom majetku úpadcu sú k dispozícii u správcu podstaty JUDr. Ivety Lipčeiovej, telefónne číslo: 0905 891 361.
JUDr. Iveta Lipčeiová, správca
q

K000062
Spisová značka súdneho spisu: 3K/14/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2009 S1218
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ORAVAN Dolný Kubín, družstvo v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 384 895
Iné zverejnenie
Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov
I. Miesto a čas rokovania schôdze veriteľov:
Schôdza veriteľov sa konala v súlade s obsahom oznamu zverejneným v Obchodnom vestníku č. 223/B dňa 19. 11. 2009 v sídle
kancelárie správcu v Martine, ul. Timravy 23, dňa 22. 12. 2009 od
11,00 hod. do 11,30 hod.
II. Osoby prítomné na schôdzi veriteľov
2. 1. Zoznam prítomných veriteľov:
1. Ján Murin, bytom Sedliacka Dubová 163,
zastúpenie: JUDr. Martin Kováčik advokát, na základe plnej
moci.
Na schôdzi veriteľov bol prítomný jeden veriteľ, ktorého pohľadávku vo výške 42 060,21 EUR správca v plnom rozsahu poprel.
2. 2. Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty
2. 3. Mgr. Matej Facuna, zapisovateľ
III. Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov
Prezenčná listina
Správcovský spis
Konečný zoznam pohľadávok
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
IV. Opis priebehu schôdze veriteľov
Rokovanie schôdze veriteľov bolo vedené podľa programu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 223/B takto:
1. Prezentácia, otvorenie
Rokovanie prvej schôdze veriteľov otvoril a viedol správca.
Správca v zmysle § 35 ZKR podrobne oboznámil jediného prítomného veriteľa o spôsobe hlasovania a hlasovacích právach
veriteľov.
Po oboznámení prítomného veriteľa o hlasovacích právach
správca konštatoval, že na 1. schôdzi veriteľov nie je prítomný
ani jeden veriteľ oprávnený na tejto schôdzi hlasovať a 1. schôdza veriteľov nie je preto uznášaniaschopná a schôdzu ukončil.
Zápisnicu o priebehu rokovania prvej schôdze veriteľov podpísal
správca ako predseda schôdze.
V Martine dňa 22. 12. 2009
Ing. Mikuláš Takáč, správca

q
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Krajský súd v Bratislave
K000063
č. k. 4K 80/2005-232
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: MARKET PUBLISHING spol. s r.o., v konkurze, Námestie hraničiarov 9,
851 03 Bratislava, IČO: 35 778 164, o konečnej správe správcu
konkurznej podstaty JUDr. Rastislava Poslucha, Bazová 9,
821 08 Bratislava, o speňažení majetku úpadcu a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov správcu takto
rozhodol:
Súd schvaľuje konečnú správu správcu konkurznej podstaty
o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu doručenú súdu dňa 20. 10. 2009.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní treba uviesť okrem všeobecných
náležitostí (§ 42 ods. 3 OSP v nadväznosti na
§ 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1, 2 OSP
v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 14. 12. 2009
JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca
q

Krajský súd v Košiciach
K000064

Sp. zn.: 2K 216/95

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: SLOVPEDÁL, výrobné družstvo,
Poproč v likvidácii, IČO: 31 674 623, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
súdu dňa 7. januára 2010.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti

nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV v znení zmien
a doplnkov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy,
ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy
účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (§ 44
ods. 1 O. s. p.).
V Košiciach dňa 28. 12. 2009
JUDr. František Krempaský v. r.
samosudca
q

Najvyšší súd Slovenskej republiky
rozhodol:

K000065
4Obo/28/2009
UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: TAZ, a.s.,
v likvidácii, Coburgova č. 84, Trnava, IČO: 36 227 803, o návrhu
veriteľa na zvolanie opakovanej schôdze veriteľov, o odvolaní
proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2. februára
2009 č. k.: 3K 105/99-1672 takto

Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie odmieta.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
V Bratislave 14. decembra 2009
JUDr. Jana Zemaníková v. r.
predsedníčka senátu
q

