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Súdy
K001629
sp. zn.: 3K/62/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa – JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie: Odborárske nám. 4, 811 03 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti SOBR, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom: Za tehelňou 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 686 839,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SOBR,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Za tehelňou 9, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 686 839, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SOBR, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom: Za tehelňou 9, 821 04 Bratislava, IČO:
35 686 839, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 2. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

q

K001630
sp. zn.: 3K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO:
36 725 951, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 725 951, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 36 725 951.
Súd ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr.
Michala Mudráka, so sídlom kancelárie: Gajova 4, 811 09 Bratislava.
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.
Súd konkurz na majetok úpadcu COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 36 725 951, uznáva za malý.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na
adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby
bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len
správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5
ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29
ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29
ods. 3 ZKR).
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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 (§ 29
ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý 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 (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska 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 12. 2. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K001631
sp. zn.: 4K/3/2007
UZNESENIE
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, o ustanovení správcu úpadcu rozhodol
takto:
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Tomáš Pištek
FREDDIE, Galandova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 17 526 990,
Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie: Pri Starej prachárni
14, 831 04 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 2. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K001632
sp. zn.: 4K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
TelBit, s.r.o., so sídlom: Suvorovova 2, 902 01 Pezinok, IČO:
35 743 492, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou - JUDr.
Martin Modlitba, s.r.o., so sídlom: Jelenia 11, 811 05 Bratislava,
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TelBit, s.r.o., so sídlom: Suvorovova 2, 902 01 Pezinok, IČO:
35 743 492, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: TelBit, s.r.o., so
sídlom: Suvorovova 2, 902 01 Pezinok, IČO: 35 743 492, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade,
ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 2. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K001633
sp. zn.: 4K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: UNIKREDIT a.s., so sídlom: Bazová 9,
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821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520, správcom ktorého je
JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie: Kutlíkova 17,
851 02 Bratislava 5, rozhodol
takto:
Súd odvoláva JUDr. Jarmilu Čižmárovú, so sídlom kancelárie:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, z funkcie správcu úpadcu
UNIKREDIT a.s., so sídlom: Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO:
35 758 520.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: UNIKREDIT a.s., so
sídlom: Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520, Mgr. Petra Podolského, so sídlom kancelárie: Stachanovská 52, 821 05
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 16. 2. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K001634
sp. zn.: 3K/73/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Senec, Mierové nám. 17, 903 01 Senec, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Silviou Dankovou, riaditeľka
Daňového úradu Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marián Káčer – KAMA, Svätoplukova 1022/11,
903 01 Senec, IČO: 32 826 885, DIČ: 1020241959, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Marián Káčer – KAMA, Svätoplukova
1022/11, 903 01 Senec, IČO: 32 826 885, DIČ: 1020241959,
predbežného správcu: JUDr. Eva Červeňanská, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/a, 831 03 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 15. 2. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K001635
sp. zn.: 2K/40/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Patrik Serbín, nar.: 19. 11. 1976, bytom: Pri
kríži 12, 841 02 Bratislava, podnikajúci pod obchodným menom: Patrik Serbín – BLUE KOALAS, s miestom podnikania
Pri kríži 12, 841 02 Bratislava, IČO: 34 859 101, na návrh
navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo
SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova
32, P. O. Box 232, 850 00 Bratislava, správcom ktorého je JUDr.
Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie: Páričkova 18, 821 08 Brati-

slava, značka správcu: S 1172, o určenie odmeny a náhrady výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jurajovi Puskailerovi, so sídlom kancelárie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 1172, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu
preukázaných výdavkov 381,90 €, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 114/09 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Súd vráti úpadcovi k rukám správcu JUDr. Jurajovi Puskailerovi,
so sídlom kancelárie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 1172, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 116,01 €, vedeného pod položkou D 130, pol reg. 114/09 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
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 na Krajský
súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 16. 2. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca

q

K001636
sp. zn.: 2K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Globium,
s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO:
35 717 505, správcom ktorého je JUDr. Eva Bieliková, so sídlom
kancelárie: Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka správcu:
S 405, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku rozhodol
takto:
Súd konkurz na majetok úpadcu: Globium, s.r.o., so sídlom:
Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 717 505, zrušuje pre
nedostatok majetku.
Súd správcovi JUDr. Eve Bielikovej, so sídlom kancelárie: Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 405 priznáva
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu vo výške 2.323,57
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do
15 dní odo dňa doručenia písomne dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 16. 2. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca

q
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K001637
sp. zn.: 6K/14/2008
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: MW Slovakia s.r.o., so sídlom: Hálova 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35 783 222, na návrh správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, o zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
takto:
Súd konkurz na majetok úpadcu: MW Slovakia s.r.o., so sídlom: Hálova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 783 222, zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do
15 dní odo dňa doručenia písomne dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 15. 2. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K001638
sp. zn.: 3K/60/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Senec, Mierové nám. 17, 903 01 Senec, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Silviou Dankovou, riaditeľkou Daňového úradu Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Pavel Jáger JAGEXPO, nar. 20. 06. 1965, Kostolná
89/6, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 34 780 378, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavel Jáger
JAGEXPO, nar. 20. 06. 1965, Kostolná 89/6, 900 43 Hamuliakovo,
IČO: 34 780 378.
Súd ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Jozefu Dudovičovú,
Pernecká 37, 841 04 Bratislava, za správcu úpadcu: Pavel Jáger
JAGEXPO, nar. 20. 06. 1965, Kostolná 89/6, 900 43 Hamuliakovo,
IČO: 34 780 378.
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
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. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Ob-
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chodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na
adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby
bola doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len
správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5
ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený veriteľ), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29
ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29
ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným
skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží
na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4
ZKR).
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10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý 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 (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).

K001639
sp. zn.: 4K/5/2010
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
NEGOCIA EXPORT-IMPORT spol. s.r.o., so sídlom: Solivarská
17, 821 03 Bratislava, IČO: 17 321 662, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: NEGOCIA EXPORT-IMPORT
spol. s.r.o., so sídlom: Solivarská 17, 821 03 Bratislava, IČO:
17 321 662, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: NEGOCIA EXPORT-IMPORT spol. s.r.o., so sídlom: Solivarská 17, 821 03
Bratislava, IČO: 17 321 662.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 16. 2. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Okresný súd Bratislava I dňa 15. 2. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 12/2009- 123
zo dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania úpadcu: MVDr. Ján Námešný, nar. 01. 01. 1943, bytom: A. Hlinku 2556/27, 960 01

q

q

K001640
sp. zn.: 1K/12/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Konvičný, nar. 09. 05. 1959,
bytom: Partizánska 37, 976 13 Slovenská Ľupča, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Viera Nováková, Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov rozhodol
takto:
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov schvaľuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16. 2. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

q

K001641
sp. zn.: 1K/12/2009
OZNAM

www.zbierka.sk
OV 34B / 2010

© IURA EDITION, spol. s r. o.
7

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zvolen, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová
13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

K001642
sp. zn.: 1K/5/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 5/2009-193 zo
dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania úpadcu: Zvolenská hydina, spol.
s r.o., Lieskovská cesta 23, 960 01 Zvolen, IČO: 36 019 925, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04
Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa

30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 639 311. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

K001646
sp. zn.: 1K/16/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 16/2009-125
zo dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania úpadcu: STEEL SERVIS CENTRUM
METALEX, s.r.o., so sídlom: Mostárenská 9, 977 01 Brezno,
IČO: 36 051 870, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

q

K001647
sp. zn.: 1K/24/2009
OZNAM

K001643
sp. zn.: 2K/31/2008
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2K 31/2008-263
zo dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania úpadcu:
HELEVA,
s.r.o. "v konkurze", Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 639 311, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 24/2009- 74 zo
dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania úpadcu: Branislav Bakoš, nar.
31. 07. 1972, Mojmírova 8333/14, 960 01 Zvolen, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

q

K001648
sp. zn.: 1K/15/2009
OZNAM

K001644
sp. zn.: 2K/31/2008
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2K 31/2008-265
zo dňa 22. 01. 2010 potvrdil 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 v konkurznom konaní – úpadcu: HELEVA, s.r.o. "v konkurze", Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 639 311. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 15/2009-138
zo dňa 21. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania úpadcu Mgr. Petra Zdechovana, nar.
12. 05. 1952, bytom: Rúbanisko III/14, 984 03 Lučenec, namiesto
pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

q

K001645
sp. zn.: 2K/31/2008
OZNAM

K001649
sp. zn.: 1K/14/2009
OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2K 31/2008-267
zo dňa 22. 01. 2010 potvrdil 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, v konkurznom
konaní – úpadcu: HELEVA, s.r.o. "v konkurze", Skuteckého

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 14/2009-163
zo dňa 25. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania úpadcu: Mgr. Barbora
Földiová, nar. 30. 11. 1964, bytom: Klokočova 738, 981 01
Hnúšťa, namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová
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13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

K001650
sp. zn.: 1K/26/2008
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 26/2008-162 zo
dňa 25. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania úpadcu: Vladimír Šimek, nar. 07. 02.
1958, bytom: M. R. Štefánika 26/16, 965 01 Žiar nad Hronom,
namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo, Nová 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13. 02. 2010.
Banská Bystrica dňa 16. 02. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q

K001651
sp. zn.: 2R/9/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: V.T.C., a.s., so sídlom: Rádayho 8, 984 01 Lučenec,
IČO: 36 056 316, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 712/S, o návrhu reštrukturalizačného správcu Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom:
984 01 Lučenec, J. Vargu 16 na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka rozhodol
takto:
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: V.T.C., a.s.,
so sídlom: Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: V.T.C., a.s., so sídlom:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: V.T.C., a.s., so sídlom:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316.
Ustanovuje správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú,
so sídlom kancelárie: 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 9.
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
zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na spl-

nenie 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 ma 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 tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16. 2. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K001652
sp. zn.: 2K/12/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu: Grand Vinum s.r.o. „v konkurze“,
so sídlom: Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica, IČO:
36 715 158, správcom ktorého je Ing. Mgr. Tomáš Oravec, so
sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka č. 12435/S o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
rozhodol
takto:
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Grand Vinum s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 36 715 158, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, 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 Banská Bystrica, 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,
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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 16. 2. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

takto:
Predlžuje správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do 31. 03. 2010
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 15. 2. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K001653
sp. zn.: 31K/28/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Gabriel Tóth –
TOPTRANZ, s miestom podnikania: 914 37 Strekov 869, IČO:
34 588 591, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Gabriel Tóth – TOPTRANZ, s miestom podnikania: 914 37 Strekov
869, IČO: 34 588 591, ktorého správcom je Mgr. Petra Štofková,
adresa kancelárie: F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na priznanie paušálne odmeny správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva správcovi Mgr. Petre Štofkovej, adresa kancelárie
F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, paušálnu odmenu v sume
2.323,57 eura.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet
správcu Mgr. Petre Štofkovej, adresa kancelárie F. Rákocziho
12, 940 01 Nové Zámky, časť paušálnej odmeny v sume 392,38
eura, z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, evidovaného pod položkou denníka D 130-42/09, do
3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 15. 2. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K001654
sp. zn.: 32K/2/2008
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LA TOSCANA s.r.o. "v konkurze", Zelená 6, 940 64
Nové Zámky, IČO: 36 661 953, ktorého správcom je B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 832 006, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
o odvolaní správcu po zrušení konkurzu rozhodol
takto:
Odvoláva: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom: Radlinského 50,
921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, adresa kancelárie: Mostná
13, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12. 2. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová
q

K001655
sp. zn.: 2K/70/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: H.M. SYSTEM spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom: Topľanská 15, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
36 462 560, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so
sídlom: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, o návrhu správca zo
dňa 12. 02. 2010 rozhodol

K001656
sp. zn.: 2K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Wav mont, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Partizánska 93, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 004, správcom ktorého
je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01
Prešov, o návrhu správcu zo dňa 12. 02. 2010 rozhodol
takto:
Predlžuje správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do 31. 03. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 15. 2. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K001657
sp. zn.: 2K/7/2010
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Alkorion, s.r.o., so sídlom: Centrálna 423/23, 089 01 Snina, IČO:
36 490 059, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie: M. R.
Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, do funkcie
predbežného správcu dlžníka, ukladá predbežnému správcovi
zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr dňa 18. 03.
2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 15. 2. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K001658
sp. zn.: 29K/4/2010
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: BEST
KOM, s.r.o., so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Beluša, IČO:
36 299 898, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
rozhodol
takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: BEST KOM,
s.r.o., so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Beluša, IČO: 36 299 898.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
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a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho
úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na
pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 15. 2. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K001659
sp. zn.: 28K/24/2008
OZNAM
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, uznesením č.k. 28K/24/2008-990 zo dňa 25. 01. 2010 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 30 až 96.
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému
veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 02. 2010.
q

K001660
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:
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
II. 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 16. 2. 2010
JUDr. Michal Fiala, sudca
q
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K001661
sp. zn.: 28K/3/2010
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: S H
Technik, spol. s r.o., so sídlom: Pod hájom 1360/145-4, Dubnica
nad Váhom, IČO: 36 331 112, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka rozhodol
takto:
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: S H Technik, spol.
s r.o., so sídlom: Pod hájom 1360/145-4, Dubnica nad Váhom,
IČO: 36 331 112.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Darina Válková, so
sídlom kancelárie: Dolný Šianec 18B, Trenčín.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka S H Technik, spol. s r.o. so sídlom: Pod
hájom 1360/145-4, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 331 112, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/200 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
28K/3/2010 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho
kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V. Poučenie pre veriteľov:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č.
7/2005 Z.z.). Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote
alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ,
ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom
z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto
právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou,
inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej
sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre každú pohľadávku musí
byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením
na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom
tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa
v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto
právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške
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zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie
a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“).
Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený
veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako
podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky
voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako
aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku,
od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej
pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero
prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo
podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že
pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky;
na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo

doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených
v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom (§ 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005
Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu 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).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 16. 2. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K001662
sp. zn.: 3K/16/2008
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DITA, spol. s r.o., so sídlom: Rosina 326, IČO:
36 393 029, správcom ktorého je JUDr. Gabriela Bírošová, so
sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, rozhodol
takto:
Nadobúdateľ prihlásených pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
ktoré sú uvedené v konečnom zozname pohľadávok pod číslami
64 až 75, 77 a 78 a boli v tomto konaní prihlásené veriteľom: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina II, vstupuje ako veriteľ do
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia písomne na Okresnom súde Žilina. Za
deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iný spôsob doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené,
kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ
nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu, čoho sa domáha
a musí byť podpísané a datované.
Okresný súd Žilina dňa 15. 2. 2010
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
q
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Správcovia
K001663
Spisová značka súdneho spisu: 3K 19/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K 19/2009 S1317
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HSV Oravská priehrada, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 583 369
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu HSV Oravská priehrada,
spol. s r.o., so sídlom: Ústie 52, 028 01 Trstená, IČO: 31 583 369
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na 30. 4. 2010 o 10:00 hod., ktorá
sa uskutoční v kancelárii správcu: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. Rozhodnutie o výmene správcu v zmysle §36 ZKR
5. Rôzne, záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 16. 2. 2010
Mgr. Lubomír Kadura, správca
q

K001664
Spisová značka súdneho spisu: 3K 21/2008
Spisová značka správcovského spisu: 3K 21/2008 S1317
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
GREG-TRANS, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 395 366
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu GREG-TRANS, s.r.o., so
sídlom: Svrčinovec 930, IČO: 36 395 366 zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov podľa §34, ods. 2 ZKR, z dôvodu zániku členstva predsedu veriteľského výboru vo veriteľskom výbore, podľa §37, ods.
3 ZKR, ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu ul. Republiky 16,
010 01 Žiina, dňa 9. 3. 2010 o 11:00 hod. Program schôdze:
1. Voľba člena veriteľského výboru.
V Žiline dňa 16. 2. 2010
Mgr. Lubomír Kadura, správca
q

K001665
Spisová značka súdneho spisu: 2K 11/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2009 S1207
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
DUPAN, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 564 372
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správkyňa úpadcu: Dupan, s.r.o., so sídlom: 962 04 Kriváň 343,
IČO: 31 564 372, zapísaného v Obchodnom registri Okresnéhosúdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 448/S, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 11. marca 2010 o 10.00 hod. Schôdza sa
uskutoční v klubovni Mestského športového klubu Brezno,
ŠtvrťL. Novomeského 34, 1. poschodie, č. dverí 213.
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba (doplnenie) nového člena veriteľského výboru.
4. Rozhodovanie o ďalšom postupe v konkurznom konaní.
5. Rôzne.
6. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia preukaz totožnosti, právnické

osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a preukaz totožnosti.
Ing. Mária Katreniaková, správca
q

K001666
Spisová značka súdneho spisu: 1 K 41/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 41/2009 - S 1309
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jaccar s. r. o., Nižná Brána 9, Kežmarok
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 495 760
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jaccar s. r. o., so sídlom: Nižná Brána 9, 060 01 Kežmarok, IČO:
36 495 760, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov č. k. 2 K 41/2009, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné počas stránkových hodín v dňoch
Po-Pia od 08. 00 hod. do 12. 00 hod. a od 12. 30 hod. do 15. 00
hod. Žiadosti na nahliadanie do spisu správca prijíma telefonicky
na tel. č. 057-7750233.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca

q

K001667
Spisová značka súdneho spisu: 31R/2/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Imrich Boroš – INTERNATIONAL TRANSPORT
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 14 425 971
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka, Imrich
Boroš – INTERNATIONAL TRANSPORT, s miestom podnikania
Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 14 452 971
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3, Nitra, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8. 00 do 15. 00 hod. Termín si možno vopred
dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

q

K001668
Spisová značka súdneho spisu: 9K/50/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ypsilon s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 192 911
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Dražba so zníženou cenou sa bude konať 26. 02. 2010, miestom
konania dražby: Advokátska kancelária - JUDr. Burdová Melánia,
Vrátna 22/A, 04001 Košice, čas konania dražby: 11. 00 hod,
predmet dražby: súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 1713 ,
kat.ú. Moldava nad Bodvou , obec: Moldava nad Bodvou , okres
Košice-okolie, Pozemky: 1487/1 zastavané plochy a nádvoria
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výmera 4182m2 1487/2 zastavané plochy a nádvoria výmera
685m2 1487/3 zastavané plochy a nádvoria výmera 388 m2
1487/4 zastavané plochy a nádvoria výmera 105m2 1491/1 zastavané plochy a nádvoria výmera 2712m2 1491/2 zastavané
plochy a nádvoria výmera 77m2 1491/3 zastavané plochy a nádvoria výmera 819m2 1491/7 zastavané plochy a nádvoria výmera 23m2 Stavby: súp.č. 612 na parc.č. 1487/2 dom na parc.č.
1487/3 dielňa na parc.č. 1487/4 kotolňa na parc.č. 1491/2 sklad
na parc.č. 1491/3 dielňa na parc.č. 1491/7 malý skleník opis
predmetu dražby: súbor objektov sa nachádza na rovine pri štátnej ceste Košice-Rožňava na ľavej strane, pred vstupom do mesta Moldava nad Bodvou , prístup do areálu je z mestskej komunikácie. Objekty sú napojené na inžinierske siete. Práva a záväzky
viaznúce na predmete dražby: viď LV č. 1713. Hodnota predmetu
dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 14/2008 a jeho
doplnku č. 1,vypracovaného znalcom Ing.Antonom Martvoňom.
najnižšie podanie : 263. 842,-Eur (určené na základe záväzného
pokynu č.k. 9/50/2008 predsedu veriteľského výboru- Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky), minimálne prihodenie : 1. 000,-Eur
výška dražobnej zábezpeky : 49. 700,-Eur spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:bezhotovostný prevod alebo vklad na správcovský účet č. 11598132/5200 vedený v OTP banka , var.s.
9502008, účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia
dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na správcovskom
účte do 26. 02. 2010. Obhliadka bude: 22. 02. 2010 o 10. 00 hod
tel. 0917 244 893,
JUDr. Melánia Burdová, správca

q

K001669
Spisová značka súdneho spisu: 9K/47/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/47/2009 S1155
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ROSS II., s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 216 712
Súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 0505073344/0900; zostatková suma: 3614,77; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.; súpisová hodnota majetku: 3614,77 EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 0551776163/0900; zostatková suma: 26,55; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.; súpisová hodnota majetku: 26,55 EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 0502482425/0900; zostatková suma: 158,50; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.; súpisová hodnota majetku: 158,50 EUR
Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

q

K001670
Spisová značka súdneho spisu: 4K/33/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2009S105
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MANDERER Slovakia s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 924 063
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: 518 ks Europaliet po 4,15 EUR, 26 ks
paliet po 2,08 EUR; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 2 203 EUR

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: 806 ks prepraviek; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 605 EUR
JUDr. Bohumír Bláha, správca
q

K001671
Spisová značka súdneho spisu: 4K/33/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2009S105
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
MANDERER Slovakia s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 924 063
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Tatra banka,
akciová spoločnosť
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080558 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080562 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080564 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080565 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080568 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080583 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080584 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080561 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080569 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080570 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO 35 947 603; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080573 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080566 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080567 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku: 17
585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080572 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080574 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080586 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 716,72; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080588 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 716,72 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080590 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080571 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080554 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080559 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 15 989,91; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080553 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
15 989,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080555 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
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IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080556 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080557 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 716,72; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080577 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 716,72 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO. 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080587 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080589 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 225,22; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o., IČO:
35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080552 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku: 225,22
EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 15 989,91; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080560 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
15 989,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080591 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080592 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 132,13; mena: EUR; dlžník: T.P.VAMA s.r.o. IČO:
36 282 120; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku: 132,13 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 585,74; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080582 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
17 585,74 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 16 880,65; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080585 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
16 880,65 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 15 989,91; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080575 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku: 15
989,91 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 15 989,91; mena: EUR; dlžník: MARSI, s.r.o.,
IČO: 35 947 306; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra č.
68080576 za dodanie tovaru; súpisová hodnota majetku:
15 989,91 EUR
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Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 6625141054/1111, zostatok
bežného podnikateľského účtu; zostatková suma: 235; mena:
EUR; banka (alebo iná inštitúcia): UniCredit Bank Slovakia a. s.;
súpisová hodnota majetku: 235 EUR
JUDr. Bohumír Bláha, správca
q

K001672
Spisová značka súdneho spisu: 1K/53/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2009 S1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ing. Stanislav Mištík
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17. 12. 1964
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: SR-DR SR
B. Bystrica-Daňový úrad Nová Baňa
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
1,2,3,4,5,22,25,26,38,39,40,42,43
Pozemok
Druh pozemku: Trvalé trávne porasty o výmere 134 m2
Záhrady o výmere 520 m2; výmera (m2): 654; obec: Nová Baňa;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Nová Baňa; číslo LV:
1036; parcelné číslo: 2052, 2053/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM; súpisová hodnota majetku: 2. 014,80 EUR (1/2 po
rozdelení BSM)
Pozemok
Druh pozemku: Záhrady; výmera (m2): 555; obec: Nová Baňa;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Nová Baňa; číslo LV:
4854; parcelné číslo: 934; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 5. 471,51 EUR
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q

K001673
Spisová značka súdneho spisu: 2K 38/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 38/2008 S1266
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
A.T.R.S, s.r.o. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 605 923
Iné zverejnenie
Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
JUDr. Peter Tonhauser, správca úpadcu A.T.R.S., s..r.o. „v konkurze“, Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje
v súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom
dňa 1. 4. 2009 verejné ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu nachádzajúceho sa vo všeobecnej podstate a to: Pohľadávky úpadcu. Ponuky záujemcov budú doručované na adresu
sídla správcu v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom
vestníku, pričom musia obsahovať špecifikáciu majetku, na ktorý
sa ponuka predkladá, a návrh kúpnej ceny, splatnej najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy. Ponuka musí obsahovať presnú identifikáciu záujemcu, a kópiu výpisu zo živnostenského, resp. obchodného registra, prípadne kópiu občianskeho preukazu. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca bude mať právo odmietnuť všetky
predložené ponuky a opakovať speňažovanie do úplného speňaženia konkurznej podstaty. Informácie o ponúkanom majetku je
možné získať v sídle správcu: Námestie SNP 17, 974 01 Banská
Bystrica, telefonicky na t.č.: 048 414 55 41 alebo 0903 508400.
Verejné ponukové konanie nie je verejnou obchodnou súťažou.
JUDr. Peter Tonhauser, správca
q

K001674
Spisová značka súdneho spisu: 2K/42/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2008 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Estate & Events, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 668 982
Iné zverejnenie
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica správca úpadcu Estate &
Events, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom: Partizánska cesta 64, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 2K 42/2008 v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru pohľadávok patriacich do všeobecnej
podstaty. Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového konania je súbor pohľadávok, ktoré tvoria peňažné pohľadávky voči dlžníkovi DOMINA -SK, s.r.o., Tajov 241, 976 34 Tajov, IČO: 36 660 833 vyplývajúce z neuhradených faktúr v celkovej sume 3. 923,54 Eur s príslušenstvom.
Podmienky verejného ponukového konania:
1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi
do 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku na adresu
správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na
záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu
správcu zábezpeku aspoň vo výške 50% z ceny ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú.
2927831132/1100. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných
ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so
správcom v čase od 09:00 – 12. 00 a od 13. 00 – 16. 00 hod. na
adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.:
048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica v predtlačenej zalepenej neotvorenej obálke opatrenej
obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom
pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania pohľadávok
budú vylúčené z verejného ponukového konania. Veriteľský
výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak budú
zjavne neadekvátne.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K001675
Spisová značka súdneho spisu: 29K/21/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/21/2009-S297
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
DMD Trade, a. s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 306 151
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: pozorovací prístroj SIMRAD KDN
250F, PART NO 129-808304. 0, SERIAL NO 96 171, Made in
Norway + vak na nosenie; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 50,00 €
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Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: okuliare pre nočné videnie Simrad
GN1, PNO 129-807850. 3, NSN 5855-25-141-6662, MOD.REC.
1, Made in Norway + prenosná taška; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 50,00 €
JUDr. Karol Porubčin, správca
q

K001676
Spisová značka súdneho spisu: 25K/14/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2009-SKP5/09
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HMZ Slovakia s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 736 988
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: oceľový šrot 16/oceľový šrot 12 /oceľový šrot 27; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1. 230,80 Eur
Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
q

K001677
Spisová značka súdneho spisu: 25K/2/2009
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2009-SKP4/09
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
JUDr. Ladislav Hrobárik
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 15. 4. 1946
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za
mesiac december 2009 (zrážky príjmu úpadcu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou); register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 1. 001,27 Eur
Iná majetková hodnota
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť starobného dôchodku za mesiac december 2009 (zrážky príjmu úpadcu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou); register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 174,09
Eur
Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
q

K001678
Spisová značka súdneho spisu: 32K/42/2007
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2007
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo Nová Dedina
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 194 999
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Stavba
Popis stavby: Sklad; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 329/7; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 3452,17€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Senník; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuve-
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dené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 329/17; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 4149,24€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Sklad; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 329/23; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 39832,70€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Senník; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 329/16; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 4149,24€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Vodojem; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 329/18; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 5443,80€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Senník; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené;
parcelné číslo: 329/21; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 4082,85€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Výkrmňa ošípaných; obec: Nová Dedina; štát: SR;
ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo:
neuvedené; parcelné číslo: 329/32; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 49790,88€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Silážna jama; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica:
neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 329/31; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 59749,05€
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
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odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
Stavba
Popis stavby: Sklad strojov; obec: Nová Dedina; štát: SR; ulica:
neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Tekovská Nová Ves; číslo LV: 363; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 329/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 597,49€

Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16. 02. 2010 - rozhodnutie KS Nitra č.k.: 6Coe 66/2008 zo dňa 31. 03. 2009 v spojení s
odložením podnetu na podanie mimoriadneho dovolania Krajskou prokuratúrou Nitra zo dňa 12. 01. 2010, Kc 152/09-6.
JUDr. Ladislav Barát, správca
q
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Konkurzy a vyrovnania
Krajský súd v Banskej Bystrici
K001679
č. k. 36-24K 139/95
ROZVRHOVÉ UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo DOLINA so sídlom
v Ladzanoch „v konkurze“, IČO: 00 591 581, o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty 83.480,07 € takto
rozhodol:
I. Pohľadávky proti podstate
Výdavky a odmena správcu JUDr. Iva Osvalda, advokáta, Trhová č. 1, Zvolen, je vo výške 8.272,76 € + 375,84 € (výdavky), pričom časť odmeny bola správcovi vyplatená počas konkurzu.
Náklady spojené so správou a udržiavaním podstaty predstavujú
čiastku 43.662,75 €, pričom väčšina bola spotrebovaná počas konkurzného konania. Na doplatenie týchto nákladov je potrebná suma
9.253,90 € vrátane súdneho poplatku za konkurzné konanie.
Ďalšie pohľadávky proti podstate sa uspokojujú takto:
Obec Hontianske Tesáre - uspokojuje sa vo výške 14.148,18 €,
Obec Ladzany – uspokojuje sa vo výške 4,88 €,
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava – uspokojuje sa vo výške 1.958,77 €.
II. Pohľadávky podľa ust. § 28 ZKV
– veriteľ por. č. 12 - Majetkový Holding, a.s., Prievozská 2/a,
Bratislava – prihlásená a zistená pohľadávka 1.242.923,78 €
(37.444.321,81 Sk) sa uspokojuje vo výške 20.993,21 €.
III. Pohľadávky I. triedy
Neboli predmetom tohto vysporiadania.
IV. Pohľadávky II. triedy
Pohľadávky tejto skupiny veriteľov sa uspokojujú celkovou čiastkou 10.175,50 €, pričom jednotliví veritelia sa uspokojujú takto:
– veriteľ por. č. 3 – Slovenská republika, Okresný súd Zvolen,
J. Kozačeka 19, Zvolen – prihlásená pohľadávka 258,12 €
uspokojuje sa vo výške 32,74 €,
– veriteľ por. č. 6 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava (pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa) – prihlásená pohľadávka 42.022,17 € uspokojuje sa vo výške
5.329,24 €,
– veriteľ por. č. 7 – ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava – prihlásená pohľadávka 11.944,47 € uspokojuje sa vo
výške 1.514,79 €,
– veriteľ por. č. 9 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava (pôvodný veriteľ Národný úrad práce – Okresný úrad práce Krupina, potom Sociálna poisťovňa) – prihlásená pohľadávka 984,56 € uspokojuje sa vo výške 124,86 €,
– veriteľ por. č. 11a – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Hviezdoslavova 38, Bratislava - prihlásená pohľadávka
9.089,13 € uspokojuje sa vo výške 1.152,68 €,
– veriteľ por. č. 11b – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava – prihlásená pohľadávka 12.193,09 €
uspokojuje sa vo výške 1.546,33 €,
– veriteľ por. č. 15 – Obecný úrad Dražovce – prihlásená pohľadávka 2.702,49 € uspokojuje sa vo výške 342,73 €,
– veriteľ por. č. 16 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodný veriteľ Daňový úrad Krupina)
– prihlásená pohľadávka 1.041,89 € uspokojuje sa vo výške 132,13 €.

V. Pohľadávky III. triedy
Pre uspokojenie tejto skupiny veriteľov nezostali v konkurznej
podstate žiadne finančné prostriedky, pričom jednotliví veritelia
mali prihlásené a zistené svoje pohľadávky takto:
– veriteľ por. č. 1 – Benzinol, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
– prihlásená pohľadávka 24.978,29 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 2 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava (predtým Slovenská záručná a rozvojová
banka, š.p., Bratislava)
– prihlásená pohľadávka
52.218,18 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 4 – Majetkový Holding, a.s., Miletičova 1, Bratislava – prihlásená pohľadávka 240.642,94 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 5 – Rempo, š.p. „v likvidácii“, Mierová 1, Bratislava – prihlásená pohľadávka 336,92 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 8 – Agrozet, s.r.o., Lieskovská cesta 24, Zvolen – prihlásená pohľadávka 361,51 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 10 – Peviz, s.r.o., Podjavorinskej, Nové Mesto
nad Váhom – prihlásená pohľadávka 219,81 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 12 – Majetkový Holding, a.s., Miletičova 1,
Bratislava (predtým VÚB, a.s., Bratislava) – prihlásená pohľadávka 1.221.930,57 neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 13 - Stredoslovenské kameňolomy, a.s., Závodská 14, Žilina – prihlásená pohľadávka 1.078,37 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 14 – Agroracio, s.r.o., Mylná 21, Bratislava –
prihlásená pohľadávka 7.873,81 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 17 – Opravovne poľnohospodárskych strojov,
s.r.o., Vráble - prihlásená pohľadávka 852,09 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 18 – Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica
republiky 5, Žilina – prihlásená pohľadávka 146,32 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 20 – Kovomont, a.s., SNP 53, Šahy – prihlásená pohľadávka 173,27 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 21 – Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica –
prihlásená pohľadávka 23,24 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 22 – S.T.S. – Krškany, s r.o., Krškany – prihlásená pohľadávka 3.803,53 € neuspokojuje sa,
– veriteľ por. č. 23 – Agrocons Banská Bystrica, a.s., Skuteckého 39, Banská Bystrica – prihlásená pohľadávka
1.380,87 € neuspokojuje sa.
Správca je povinný vyplatiť veriteľom sumy do výšky uvedeného
uspokojenia v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré je možné podať na Najvyšší súd prostredníctvom tunajšieho súdu do 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Banskej Bystrici dňa 12. februára 2010
JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca

q
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K001680
č. k. 27-24K 61/96-333
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: Roľnícke
družstvo CHANAVA "v likvidácii", „v konkurze“, Chanava,
IČO: 00 590 436, takto
rozhodol:
Nariaďuje osobitné prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlásených pohľadávok na deň 11. marca 2010 o 9.00 hod.,
č. dv. 128, prízemie, v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici,
ul. Komenského č. 12.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Účasť správcu a úpadcu na prieskumnom pojednávaní je nevyhnutná.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa, a doklad totožnosti.
Účastníci konkurzného konania majú právo
uplatniť na prieskumnom pojednávaní námietku
zaujatosti konkurzného sudcu.
V Banskej Bystrici dňa 12. februára 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
q

K001681

Sp. zn.: 27K/20/2005
Upovedomenie o podaní konečnej správy
a vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: KVETA,
výrobné družstvo invalidov, „v konkurze“, Nová Baňa, IČO:

00 168 301, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že
správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Valéria Šiserová preložila
súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov doručenú súdu dňa 23. decembra
2009, doplnenú podaním doručeným súdu dňa 12. januára 2010
a 12. februára 2010.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď
boli konečná správa a vyúčtovania odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
q

K001682
č. k. 47-24K 413/98-Kl-510
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Pavol Kučera „v konkurze“, Krásno nad Kysucou č. 1486, takto
rozhodol:
Nariaďuje pojednávanie o konečnej správe a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty na deň 17. marca (streda) 2009 o 9.00 hod. v budove Krajského súdu v Banskej
Bystrici, ul. T. Vansovej č. 8, č. dv. 8.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici dňa 15. februára 2010
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca
q

Krajský súd v Košiciach
K001683

Sp. zn.: 6K/171/02

K001684

Sp. zn.: 1K/347/97

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: EXIMP spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, Štefánikova ul., Bardejov, IČO: 31 680 283,
predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní
majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
súdu dňa 22. februára 2010.

V konkurznej veci úpadcu: Miroslav Kaleja, Moyzesova 10,
Sabinov, IČO: 31 289 126, predložil správca konkurznej podstaty
súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie
svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
súdu dňa 22. februára 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 11. 2. 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 11. 2. 2010

JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa

JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa

q

q
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K001685

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.).

Sp. zn.: 7K 79/02

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní
V konkurznej veci úpadcu: GÓL – stávková kancelária, s.r.o.
v likvidácii, Komenského 9, Košice, IČO: 31 585 621, správca
konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa 22. februára 2010.

V Košiciach dňa 15. februára 2010
JUDr. Roman Rizman v. r.
predseda senátu

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

q

Najvyšší súd Slovenskej republiky
K001687

K001686

2Obo 121/2009

3Obo/118/2009
UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: AGROROYAL, spol. s r.o. v konkurze, Záhradná ul. č. 32, Krupina, IČO: 36 021 083, o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty, na odvolanie konkurzného veriteľa:
Stredoslovenská energetika, akciová spoločnosť, 010 47 Žilina,
Ulica republiky č. 5, a konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a. s., 814 99 Bratislava, Cintorínska 21, proti uzneseniu
Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23. septembra 2009,
č. k.: 39-24K 288/01-Že-825, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
v Banskej Bystrici zo dňa 23. septembra 2009, č. k.: 39-24K
288/01-Že-825, zrušuje a vec vracia Krajského súdu v Banskej
Bystrici na ďalšie konanie.

UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Ing. Andrej Antolík – Roľnícky a spracovateľský podnik,
Svinica, Svinica 265, IČO: 10 707 531, na odvolanie veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica,
Záhradnícka 10, Bratislava 1, IČO: 215 759, proti uzneseniu
Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. 10. 2009, č. k.:
5K/271/01-156, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
v Košiciach zo dňa 2. 10. 2009, č. k.: 5K/271/01-156, potvrdzuje.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 13. januára 2010
JUDr. Jozef Štefanko v. r.
predseda senátu

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 18. decembra 2009
JUDr. Beata Miničová v. r.
predsedníčka senátu
q

q

