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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000181
sp. zn.: 3K/51/2009
UZNESENIE

K000183
sp. zn.: 3K/69/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, P. O. BOX 36,
820 09 Bratislava 29, zastúpený povereným zamestnancom: Ing.
Marcela Hricová, riaditeľka Daňového úradu Bratislava II, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EWECOM spol.
s.r.o., Holíčska 19, 851 05 Bratislava, IČO: 31 390 471, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: EWECOM spol.
s.r.o., Holíčska 19, 851 05 Bratislava, IČO: 31 390 471, 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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti: Save Max Brokers, s.r.o. v likvidácii, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Save Max Brokers, s.r.o. v likvidácii, Sartorisova 8,
821 08 Bratislava, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Save Max Brokers, s.r.o. v likvidácii, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava.
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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

q

K000182
sp. zn.: 4K/36/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. Box 232, 850 00
Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom: Ing. Ivana
Fajnorová, riaditeľka Daňového úradu Bratislava IV, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vinimpex, s.r.o., so sídlom:
K. Adlera 1932/1, 841 02 Bratislava, IČO: 36 225 665, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vinimpex,
s.r.o., so sídlom: K. Adlera 1932/1, 841 02 Bratislava, IČO:
36 225 665, 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 4. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

q

K000184
sp. zn.: 4K/42/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátora
obchodnej spoločnosti: Young & Creative Advertising s.r.o. v likvidácii, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Young & Creative Advertising s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 333 214, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Young & Creative
Advertising s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 31 333 214.
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,
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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 4. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000185
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 začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marián Káčer
– KAMA, Svätoplukova 1022/11, 903 01 Senec, IČO: 32 826 885,
DIČ: 1020241959.
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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000186
sp. zn.: 3K/75/2009
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: Ján Macanga – JANI, 900 41 Rovinka 188, IČO:
33 511 101, DIČ: 1020237537, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Macanga
– JANI, 900 41 Rovinka 188, IČO: 33 511 101, DIČ: 1020237537.

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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000187
sp. zn.: 4R/4/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: EXMONT ENGINEERING, spol. s.r.o., zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložka č.
5713/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: EXMONT ENGINEERING, spol. s.r.o., so sídlom: Domkárska 13, 821 05 Bratislava,
IČO: 31 357 873.
Súd ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Ľubomíra Bugáňa, so
sídlom kancelárie: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava 2, značka
správcu: S 1238.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10
ods. 1 ZKR,
b) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov Dlžníkom,
c) prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie nehnuteľnosti
alebo majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
e) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia,
f) vykonanie zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h) vykonanie právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch,
v ktorých Dlžník vystupuje ako zamestnávateľ,
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov,
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j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok,
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo viaceré
peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného
roka vo výške presahujúcej sumu 20. 000,-EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených
Správcom,
l) plnenia Dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len
čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
m) všetky právne úkony, ktoré Dlžník vykoná voči osobe s ním
spriaznenej,
n) vykonanie právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej
s veriteľom prihlásenej pohľadávky nad rámec bežného
právneho úkonu,
o) uzatvorenie akejkoľvek dohody, ktorej obsahom bude urovnanie,
p) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
q) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
r) výkon práva spoločníka alebo akcionára v inej právnickej osobe, v ktorej Dlžník má alebo nadobudne majetkovú účasť,
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v zmysle ustanovenia § 124
ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na
adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška
musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú
v lehote len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného
plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa
v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na
prihlášku podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii
neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu

pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom
tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu
(zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj
v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú
v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky;
k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ
zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za
nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000188
sp. zn.: 3K/77/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava V, Ševčenkova 32, 852 05 Bratislava 5,
zastúpený povereným zamestnancom: Ing. Maroš Sládok, riaditeľ Daňového úradu Bratislava V, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: MEGA MET, s.r.o., Furdekova 6, 851 03 Bratislava, IČO: 31 585 051, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MEGA MET,
s.r.o., Furdekova 6, 851 03 Bratislava, IČO: 31 585 051.
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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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

q

q

K000189
sp. zn.: 3K/65/2009
UZNESENIE

K000191
sp. zn.: 3K/27/2009
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, o 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 ustanovuje dlžníkovi: COILS, s.r.o., so sídlom: Ráztočná 59,
821 07 Bratislava, IČO: 36 725 951, predbežného správcu: JUDr.
Michal Mudrák, so sídlom kancelárie: Gajova 4, 811 09 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.

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Bardejovské pozemné stavby, a.s., so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 00 691 631, správcom
ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, rozhodol
takto:
Súd odvoláva JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, z funkcie správcu úpadcu
Bardejovské pozemné stavby, a.s., so sídlom: Zámocká 10, 811 01
Bratislava, IČO: 00 691 631.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Bardejovské pozemné stavby, a.s., so sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO:
00 691 631, spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava.

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 5. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000190
sp. zn.: 3K/71/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Mgr.
Andrej Maar, Súmračná 10, 821 02 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti: bauInvest Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Mraziarenská 6, 821 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: bauInvest Slovakia, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 759 852,
rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: bauInvest Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 759 852.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000192
sp. zn.: 3K/79/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. BOX 232,
850 00 Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom Ing.
Ivanou Fajnorovou, riaditeľkou Daňového úradu Bratislava IV,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Lachkovič – ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO:
34 541 471, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ivan Lachkovič
– ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO:
34 541 471.
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:
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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 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 5. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000193
sp. zn.: 2K/51/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Michaela Ušalová, Tbiliská 25, 831 06 Bratislava, nar. 01. 10.
1978, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Michaela Ušalová, Tbiliská 25, 831 06 Bratislava, nar. 01. 10.
1978, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Ušalová, Tbiliská 25, 831 06 Bratislava, nar. 01. 10. 1978.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje predbežného správcu Mgr. Jozefa Maruniaka, so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava,
značka správcu: S 1346, za správcu dlžníka: Michaela Ušalová,
Tbiliská 25, 831 06 Bratislava, nar. 01. 10. 1978.
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 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).
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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).
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 po-
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vinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je
povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na
doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
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 4. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000194
sp. zn.: 2K/52/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava II, Dr. VI Clementisa 10, P. O. BOX 36, 820 09
Bratislava 2, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Marcela
Hricová – riaditeľ Daňového úradu Bratislava II, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: ALLMA, s.r.o., so sídlom: Trnavská 112,
831 02 Bratislava, IČO: 36 330 825, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALLMA, s.r.o.,
so sídlom: Trnavská 112, 831 02 Bratislava, IČO: 36 330 825, 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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000195
sp. zn.: 2K/73/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
v prvom rade: Tomáš Hettrich, bytom: Poľná 17, 917 01 Trnava,
veriteľ v druhom rade: Miroslav Uherčík, s miestom podnikania:
Továrnická 412, 955 01 Topolčany, obaja zastúpení advokátskou
kanceláriou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom: Šoltésovej 14,
811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so sídlom: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 791 641, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so sídlom: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO:
35 791 641.
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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000196
sp. zn.: 2K/71/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Computer Press, s.r.o., so sídlom: Hattalova 12, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 709 448, zast.: Mgr. Zuzanou Gáškovou, Soběšická 151,
638 00 Brno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Computer Press, s.r.o., so sídlom: Hattalova 12, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 709 448, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Computer Press,
s.r.o., so sídlom: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 709 448.
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,
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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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000197
sp. zn.: 3K/70/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti: TOURIST SERVICE s.r.o. v likvidácii, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, IČO: 35 940 549, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOURIST SERVICE
s.r.o. v likvidácii, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, IČO:
35 940 549, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TOURIST SERVICE s.r.o. v likvidácii, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 940 549.
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 4. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000198
sp. zn.: 2K/75/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti DI-LA Computers, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 44 448 902, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DI-LA Computers, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO:
44 448 902 rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: DI-LA Computers,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 10, 821 08 Bratislava,
IČO: 44 448 902.

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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000199
sp. zn.: 2K/74/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti: Young & Creative Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom: Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 44 448 902, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Young & Creative Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 44 448 902, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Young & Creative
Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 44 448 902.
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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000200
sp. zn.: 2K/70/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Uwe Roth,
Am Kanalhafen 15, Beilngries 923 39, Spolková republika
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Nemecko, likvidátor obchodnej spoločnosti Rudolph Logistik,
spol. s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Vansovej 2, 811 03 Bratislava,
IČO: 35 790 440, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Rudolph Logistik, spol. s.r.o., v likvidácii, so sídlom:
Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 790 440, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rudolph Logistik, spol. s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 790 440.
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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000201
sp. zn.: 2K/72/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-likvidátora:
Ing. František Bleha, J. Stanislava 23, 841 05 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti MACAS spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava, IČO: 31 318 622, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MACAS spol.
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava,
IČO: 31 318 622, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MACAS
spol.
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava,
IČO: 31 318 622.
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 7. 1. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K000202
sp. zn.: 3R/2/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
GRUNTY s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,
IČO: 43 790 348, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka č. 61423/B, o návrhu na
povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol
takto:
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: GRUNTY
s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 790 348.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000203
sp. zn.: 3K/76/2009
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, riaditeľkou
Daňového úradu Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VOKAS spol.
s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106.
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 5. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000204
sp. zn.: 2K/17/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ostrolúcka, a.s., so sídlom: Sokolská 459/85, Zvolen, IČO: 36 053 392, ktorého správcom konkurznej podstaty je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 088 833, o návrhu REA-S s.r.o., Mostárenská 9, Brezno, IČO:
36 059 099, právne zast. Aequitas, s.r.o., so sídlom: Kollárova 48,
Banská Bystrica, IČO: 36 628 841, na zrušenie uznesenia veriteľského výboru zo dňa 28. 08. 2009 rozhodol
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takto:
Súd návrh veriteľa REA-S s.r.o., Mostárenská 9, Brezno, IČO:
36 059 099, na zrušenie uznesenia veriteľského výboru zo dňa
28. 08. 2009 v časti návrhu odvolanie správcu konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., zamieta.
Uznesenie veriteľského výboru zo dňa 28. 08. 2009 o návrhu na
ustanovenie JUDr. Tomáša Kohúta za správcu konkurznej podstaty, v časti udelenia záväzného pokynu správcovi vypovedať
všetky zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby v areáli úpadcu,
a v časti udelenia záväzného pokynu správcovi vypovedať všetky
zmluvy o vedení účtovníctva pre úpadcu zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23. 12. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000205
sp. zn.: 2K/54/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: H P Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6, IČO: 31 638 473, zastúpeného JUDr. Martinom Dolníkom, likvidátorom spoločnosti, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 16302/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti rozhodol
takto:
Súd ustanovuje Ing. Jaroslava Ďaďu, ul. 29. augusta 31, 974 01
Banská Bystrica, do funkcie predbežného správcu dlžníka: H P
Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: 974 01 Banská Bystrica,
Dolná 6, IČO: 31 638 473.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 08. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000206
sp. zn.: 2K/52/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: HaEm AQUA, D.K., a.s., so sídlom: 962 71 Dudince,
Okružná 126, IČO: 31 632 068, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 605/S,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd ustanovuje JUDr. Ivanu Gajdošíkovú, so sídlom: Nám. SNP
26/75, 960 01 Zvolen, do funkcie predbežného správcu dlžníka:
HaEm AQUA, D.K., a.s., so sídlom: 962 71 Dudince, Okružná
126, IČO: 31 632 068.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 08. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000207
sp. zn.: 31K/60/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: FIT TRANSPORT,
s.r.o., Palešovo námestie 361/46, Spišské Podhradie, 053 04,
IČO: 36 031 011, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Jana Vargová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní
od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu
a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň uvedie
záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Košice I dňa 4. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K000208
sp. zn.: 31K/61/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FIMEX
s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Dlhá Ves č. 162, IČO: 00 697 079,
zast. Ing. Zoltánom Flanderom, likvidátorom, Dlhá Ves č. 162,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje predbežného správcu: Ing. Slávka Molčanyiová,
PhD., so sídlom kancelárie: Klokočov 45, 072 36 Klokočov.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní
od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu
a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň uvedie
záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Košice I dňa 4. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K000209
sp. zn.: 32K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou 32, IČO: 36 566 276, ktorého správcom je
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu rozhodol
takto:
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Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 24. 9. 2009,
č. k. 32K/26/2009-95, na majetok dlžníka: KTJ SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou 32, IČO:
36 566 276, za malý.
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 5. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000210
sp. zn.: 32K/26/2009
OZNAM
Oznam
Sp. zn. 32K/26/2009-190
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o., so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod
Kalváriou 32, IČO: 36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing.
Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, uznesením č. k. 32K/26/2009-177 zo dňa 14. 12.
2009 potvrdil prevod pohľadávok v sume 1. 292,16 eura pôvodného veriteľa: Karol Uhrinovský, nar. 24. 10. 1948, bytom: Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, voči úpadcovi, na nového veriteľa:
Ing. Miroslav Bakša, nar. 9. 9. 1958, bytom: Babindol 88, 951 53
Klasov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 1. 2010.
V Nitre dňa 5. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000211
sp. zn.: 32K/26/2009
OZNAM
Oznam
Sp. zn. 32K/26/2009-191
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KTJ SK, s.r.o., so sídlom: 955 01 Topoľčany, Pod
Kalváriou 32, IČO: 36 566 276, ktorého správcom je Mgr. Ing.
Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 22,
949 01 Nitra, uznesením č. k. 32K/26/2009-174 zo dňa 11. 12.
2009 potvrdil prevod pohľadávok v sume 1. 427,34 eura pôvodného veriteľa: Ing. Tatiana Uhrinovská, nar. 5. 3. 1959, sídlo
Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, IČO: 36 882 828, a v sume
214,65 eura pôvodného veriteľa: Karol Uhrinovský, nar. 24. 10.
1948, bytom: Topoľčany, Záhradnícka 1413/6, voči úpadcovi, na
nového veriteľa: Mgr. Ivan Drdoš, nar. 8. 11. 1978, bytom: Radová
6, 949 01 Nitra.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 1. 2010.
V Nitre dňa 5. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000212
sp. zn.: 32K/42/2007
OZNAM
Sp. zn. 32K/42/2007-6826
Oznam
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Nová Dedina, so
sídlom: 935 25 Nová Dedina 125, IČO: 00 194 999, ktorého
správcom je JUDr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie: Nitra, Štefá-

nikova 49, uznesením č. k. 32K/42/2007-6813 zo dňa 8. 12. 2009
potvrdil prevod pohľadávok v sume 10. 807,01 eura pôvodného
veriteľa: Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 949 01 Nitra, IČO:
30 844 029, voči úpadcovi, na veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2009.
V Nitre dňa 5. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000213
sp. zn.: 2K/25/2008
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Ing. Jána Bonka, nar. 14. 02. 1952, bytom:
Tehelňa 19, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Daniel
Fink, so sídlom kancelárie: Laborecká 80, 066 01 Humenné,
o návrhu spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa
03. 12. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/25/2008-143 zo dňa 14. 12. 2009 potvrdil prevod všetkých prihlásených pohľadávok, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 17 až 21 pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, pobočka Poprad, 1. mája 4053/24, voči
úpadcovi na navrhovateľa spoločnosť Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2010.
q

K000214
sp. zn.: 2K/34/2008
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: AML SK, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Košická 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 597 309, správcom ktorého je
JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie: Mierová 64/2,
066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005, zo dňa 24. 11. 2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/34/2008-211 zo dňa
08. 12. 2009 potvrdil prevod všetkých prihlásených pohľadávok,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č.
22 a 23 pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta
č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, pobočka Prešov, Masarykova č. 1,
voči úpadcovi na navrhovateľa spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2009.
q

K000215
sp. zn.: 2K/25/2009
OZNAM
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MARCELLO JEANS, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom: Námestie slobody 21, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
36 461 199, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 26. 11.
2009 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi,
uznesením č. k. 2K/25/2009-137 zo dňa 08. 12. 2009 potvrdil
prevod všetkých pohľadávok prihlásených na Okresnom súde
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Prešov prihláškami pod por. č. 23 až 40 z pôvodného veriteľa:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. č.
13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Vranov nad Topľou, na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005, v celkovej výške 118. 987,16 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2009.
q

K000216
sp. zn.: 1K/78/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 26,
066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Ustanovuje Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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 do 10 dní a do 20 dní odo dňa
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu predložiť súdu najneskôr do 28 dní odo dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 7. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000217
sp. zn.: 1K/61/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Svit, so sídlom: Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Petra Behúňa,
nar. 2. 5. 1978, podnikajúcemu pod obchodným menom: Peter
Behúň TATRAWOOD, s miestom podnikania: Poľná 135, 059 35
Batizovce, IČO: 35 416 688, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Petra Behúňa, nar. 2. 5.
1978, podnikajúceho pod obchodným menom: Peter Behúň
TATRAWOOD, s miestom podnikania: Poľná 135, 059 35 Batizovce, IČO: 35 416 688,
ustanovuje správcu JUDr. Mareka Gulu, so sídlom kancelárie:
Hlavná 29, 080 01 Prešov,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu
kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Prešov k sp. zn. 1K 61/2009. Na prihlášky doručené po tejto lehote
alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v tomto
konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa ustanovenia § 29 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto
údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
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nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku,
v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie,
na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na
súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa
v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam
nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný
prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na
jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného
kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný
kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý
je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý 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. Podľa § 30 ods. 1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.)
účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods. 1
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O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd
neprihliada.
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu
s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1
ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 7. 1. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K000218
sp. zn.: 4K/28/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FROTEX,
výrobné družstvo, so sídlom: 013 32 Dlhé Pole 789, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom: 013 32 Dlhé Pole 789.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo

výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 7. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K000219
sp. zn.: 2K/26/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: PRESTAV ŽILINA s.r.o., so sídlom: Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina,
IČO: 31 643 868, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: PRESTAV ŽILINA s.r.o., so
sídlom: Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina, IČO: 31 643 868.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 7. 1. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Správcovia
K000220
Spisová značka súdneho spisu: 28R/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28R/7/2009 S1333
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TATRASTEEL Slovakia, spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 312 754
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dlžník: TATRASTEEL Slovakia, spol. s r.o. v reštrukturalizácii,
IČO: 36 312 754
Spisová značka: 28R/7/2009
Číslo správcovského spisu: 28R/7/2009 S1333
Dátum konania schôdze: 28. 12. 2009 so začiatkom o 16. 00
hod.
Miesto konania schôdze: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru:
Členovia veriteľského výboru:
J.W. Cappelen GmbH, Marokkanergasse 22/4, A-1030 Wien,
Rakúska republika IČO: FN 109979 i

zastúpený: Vladimírom Vankom
FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina 011 45, IČO:
36 401 137
zastúpený: Petrom Fülepom
BE Group Slovakia, s.r.o., Továrenská 6, Michalovce 071 01,
IČO: 36 595 659
zastúpený: Mariánom Klučikom
Thyssenkrupp Ferostav, spol. s r.o., Bešeňovská cesta 17, Nové
Zámky 940 01, IČO: 34 144 137
zastúpený: Petrom Udvardym
PhDr. Róbert Überall, Čsl. Armády 67/25, Stakčín 067 61
Správca
JUDr. Lukáš Tyko, sídlo kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Bod 1.:
JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka, otvoril zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomných členov veriteľského výboru
a oboznámil ich, že v zmysle § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľský výbor uznášaniaschopný, pretože je prítomná väčšina členov veriteľského výboru.
JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka, konštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru súhlasili so spôsobom a formou zvolania
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zasadnutia veriteľského výboru, a taktiež že členovia veriteľského výboru boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom,
časom a programom zasadnutia veriteľského výboru.
Bod 2.:
Členovia veriteľského výboru sa jednomyseľne uzniesli, že si za
predsedu veriteľského výboru volia veriteľa - PhDr. Róbert Überall, Čsl. Armády 67/25, Stakčín 067 61.
Hlasovanie:
Za: 5 hlasov (100%)
J.W. Cappelen GmbH, Marokkanergasse 22/4, A-1030 Wien,
Rakúska republika
FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina 011 45, IČO:
36 401 137
BE Group Slovakia, s.r.o., Továrenská 6, Michalovce 071 01,
IČO: 36 595 659
Thyssenkrupp Ferostav, spol. s r.o., Bešeňovská cesta 17, Nové
Zámky 940 01, IČO: 34 144 137
PhDr. Róbert Überall, Čsl. Armády 67/25, Stakčín 067 61
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie: Členovia veriteľského výboru si za predsedu veriteľského výboru volia veriteľa PhDr. Róberta Überalla, Čsl. Armády
67/25, Stakčín 067 61.
Bod 3.:
PhDr. Róbert Überall, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom za
účasť na schôdzi a schôdzu veriteľského výboru ukončil o 17. 00
hod.
V Trenčíne dňa 28. 12. 2009
PhDr. Róbert Überall, predseda veriteľského výboru TATRASTEEL
Slovakia, spol. s r.o. v reštrukturalizácii s.r.o.
JUDr. Lukáš Tyko, správca
q

K000221
Spisová značka súdneho spisu: 2K 17/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2009 S1140
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
S.A.O. spol s r.o. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 617 115
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle ust. § 38
ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v konkurznom konaní
úpadcu S.A.O. spol. s.r.o. „v konkurze“
Obchodné meno úpadcu: S.A.O. spol. s.r.o. „v konkurze“, Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec,IČO:31 617 115
Správca: JUDr. Matúš Boľoš, číslo správcu S 1140, Horná č. 23,
Banská Bystrica
Dátum:5. 1. 2010
Čas:10:00 hod.
Miesto konania:Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica č. 13, 975 04
Banská Bystrica
Prítomný člen veriteľského výboru:
1. SR DR Banská Bystrica – Daňový úrad Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec IČO: 00634 816, počet hlasov 1
Prítomní členovia podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR:
2. Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, počet hlasov 1
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Lučenec, Nám. Artézskych prameňov 16, 984 01 Lučenec, IČO:
35 937 874, počet hlasov 1
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Uloženie záväzného pokynu
3. Záver schôdze
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Ad 1.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že
členom veriteľského výboru bola zaslaná písomná žiadosť zo
dňa 30. 11. 2009 o uloženie záväzného pokynu ako postupovať
pri speňažovaní majetku úpadcu, kde boli členovia veriteľského
výboru vyzvaní na písomné hlasovanie. Podľa ustanovenia § 38
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) na
účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných a teda je možné konštatovať, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Ad 2.
Jednotliví členovia veriteľského výboru sa mali do 10 dní písomne vyjadrili k predloženej žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu ako postupovať pri speňažovaní majetku. V žiadosti
správca navrhuje speňažiť majetok úpadcu v nasledovných
alternatívach:
a) Po dohode s ostatnými príslušnými orgánmi navrhuje predaj
podniku Úpadcu dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách prostredníctvom dražobnej spoločnosti, v prvom kole za najnižšie podanie vo výške všeobecnej hodnoty
podniku určenej znalcom vo vypracovanom znaleckom posudku
bez možnosti zníženia takto určeného najnižšieho podania, v prípadnom druhom kole za najnižšie podanie a s možnosťou jeho
znižovania spôsobom a na hodnotu určenými osobitným záväzným pokynom príslušného orgánu. Dražobnú spoločnosť pre
speňažovanie podniku úpadcu a znalca pre určenie všeobecnej
hodnoty podniku Úpadcu vyberie Správca, pričom dohody (zmluvy) so znalcom a dražobnou spoločnosťou, v ktorej budú dohodnuté podmienky a podrobnosti dražby budú podliehať súhlasu
príslušných orgánov. Dražby sa bude môcť zúčastniť len ten, kto
nemá nevysporiadané záväzky voči Úpadcovi a najneskôr v deň
dražby zloží dražobnú zábezpeku vo výške 30 % z najnižšieho
podania najviac však 49. 790,88 Eur.
b) V prípade, že nedôjde k predaju podniku dražbou správca navrhuje, aby hnuteľné veci zapísané do všeobecnej podstaty boli
speňažené formou ponukových kôl v prvom kole za vyvolávaciu
cenu vo výške všeobecnej hodnoty určenej znalcom bez možnosti zníženia určenej ceny, v druhom kole a ďalších ponukových
kolách za najvyššiu ponuku. V prípade, že nedôjde k udeleniu
súhlasu na predaj podniku všetkými príslušnými orgánmi navrhuje, aby hnuteľné veci zaradené do súpisu všeobecnej podstaty
boli speňažené formou ponukových kôl, v prvom kole za cenu vo
výške súpisovej hodnoty bez možnosti zníženia takto určenej
ceny, v druhom a ďalších ponukových kolách za najvyššiu ponuku, pričom budú uprednostnení záujemcovia, ktorí prejavia záujem o súbor vecí, prípadne o niekoľko vecí naraz. Oznam o konaní ponukového kola na predaj hnuteľných vecí správca uverejní
v obchodnom vestníku, s cieľom minimalizácie nákladov pri speňažovaní. Ponuky budú zasielané na adresu sídla správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo
S.A.O. spol. s.r.o. – hnuteľné veci – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
doručenie záväznej ponuky Správcovi bude 14 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca
za prítomnosti predsedu veriteľského výboru v sídle
správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
spravidla v deň konania dražby nehnuteľností zapísaných do
oddelených podstát.
c) V prípade, že v prvom kole nedôjde k predaju podniku alebo
nedôjde k udeleniu súhlasu na predaj podniku všetkými príslušnými orgánmi navrhuje, aby nehnuteľné veci tvoriace majetok
oddelených podstát boli predané dražbou prostredníctvom dražobnej spoločnosti, v prvom kole za najnižšie podanie vo výške
znaleckej ceny bez možnosti zníženia takto určenej vyvolávacej
ceny, v druhom a ďalších dražobných kolách za najvyššiu ponu-
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ku. Dražobnú spoločnosť pre speňaženie nehnuteľností tvoriacich majetok oddelených podstát a znalca pre určenie znaleckej
ceny nehnuteľností tvoriacich majetok oddelených podstát určí
správca pričom dohody (zmluvy) so znalcom a dražobnou
spoločnosťou v ktorej budú dohodnuté podmienky a podrobnosti
dražby, budú podliehať súhlasu príslušných orgánov.
Správca na záver uvádza, že predmetný záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní majetku Úpadcu je potrebné posudzovať ako rámcový, pričom detailný postup správcu pri speňažovaní bude predmetom ďalších osobitných záväzných pokynov
príslušných orgánov.
Na základe hore uvedeného sa jednotliví členovia vyjadrili nasledovne:
1. Prítomný člen SR DR Banská Bystrica - Daňový úrad Lučenec nemá námietky k záväznému pokynu, ktorý bol predložený
správcom a súhlasí s navrhovaným postupom za stanovených
podmienok.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Lučenec nemá námietky k záväznému pokynu, ktorý bol predložený
správcom konkurznej podstaty.
3. Sociálna poisťovňa uviedla, že vzhľadom k tomu, že záväzný
pokyn obsahuje rôzne možnosti speňaženia, pričom jednotlivé
spôsoby neobsahujú porovnanie očakávaných výsledkov ani
alternatívne návrhy speňaženia majetku, tak ako je to uvedené
v § 84 ods. ZKR, hlasuje za záväzný pokyn – postup uvedený
v bode a) žiadosti a to predaj podniku ako celku dražbou v prvom
kole bez možnosti zníženia ceny pod cenu určenú znaleckým
posudkom.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru
možno hlasovať aj písomnou formou.
Výsledok písomného hlasovania je nasledovný:
Za navrhnutý postup: 2
– SR DR Banská Bystrica - Daňový úrad Lučenec
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Lučenec
Proti navrhnutému postupu: 1 - Sociálna poisťovňa
Zdržal sa: 0
Záver: Navrhovaný postup speňažovania majetku úpadcu bol
prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov členov veriteľského
výboru.
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo
prijaté
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor v zmysle ust. § 28, §29, §69, §82 a §83 ZKR
ukladá správcovi úpadcu S.A.O. spol. s r.o. „v konkurze“, Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec, IČO: 31 617 115 záväzný pokyn vo
veci speňaženia podniku resp. hnuteľných vecí tvoriacich všeobecnú podstatu, podľa nasledovných alternatív:
a) Po dohode s ostatnými príslušnými orgánmi predaj podniku
Úpadcu dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách prostredníctvom dražobnej spoločnosti, v prvom kole
za najnižšie podanie vo výške všeobecnej hodnoty podniku určenej znalcom vo vypracovanom znaleckom posudku bez možnosti
zníženia takto určeného najnižšieho podania, v prípadnom druhom kole za najnižšie podanie a s možnosťou jeho znižovania
spôsobom a na hodnotu určenými osobitným záväzným pokynom príslušného orgánu. Dražobnú spoločnosť pre speňažovanie podniku úpadcu a znalca pre určenie všeobecnej hodnoty
podniku Úpadcu vyberie Správca, pričom dohody (zmluvy) so
znalcom a dražobnou spoločnosťou, v ktorej budú dohodnuté
podmienky a podrobnosti dražby budú podliehať súhlasu príslušných orgánov. Dražby sa bude môcť zúčastniť len ten, kto nemá
nevysporiadané záväzky voči Úpadcovi a najneskôr v deň dražby
zloží dražobnú zábezpeku vo výške 30 % z najnižšieho podania
najviac však 49. 790,88 Eur.
b) V prípade, že nedôjde k predaju podniku dražbou, hnuteľné
veci zapísané do všeobecnej podstaty budú speňažené formou
ponukových kôl v prvom kole za vyvolávaciu cenu vo výške všeobecnej hodnoty určenej znalcom bez možnosti zníženia určenej

ceny, v druhom kole a ďalších ponukových kolách za najvyššiu
ponuku. V prípade, že nedôjde k udeleniu súhlasu na predaj podniku všetkými príslušnými orgánmi, hnuteľné veci zaradené do
súpisu všeobecnej podstaty budú speňažené formou ponukových kôl, v prvom kole za cenu vo výške súpisovej hodnoty bez
možnosti zníženia takto určenej ceny, v druhom a ďalších ponukových kolách za najvyššiu ponuku, pričom budú uprednostnení
záujemcovia, ktorí prejavia záujem o súbor vecí, prípadne o niekoľko vecí naraz. Oznam o konaní ponukového kola na predaj
hnuteľných vecí správca uverejní v obchodnom vestníku, s cieľom minimalizácie nákladov pri speňažovaní. Ponuky budú zasielané na adresu sídla správcu v zalepených neotvorených
obálkach s nápisom „Ponukové kolo S.A.O. spol. s r.o. – hnuteľné veci – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Správcovi bude 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať. Otváranie obálok
a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca za prítomnosti
predsedu veriteľského výboru v sídle správcovskej kancelárie
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, spravidla v deň konania
dražby nehnuteľností zapísaných do oddelených podstát.
c) V prípade, že v prvom kole nedôjde k predaju podniku alebo
nedôjde k udeleniu súhlasu na predaj podniku všetkými príslušnými orgánmi, nehnuteľné veci tvoriace majetok oddelených
podstát budú predané dražbou prostredníctvom dražobnej spoločnosti, v prvom kole za najnižšie podanie vo výške znaleckej
ceny bez možnosti zníženia takto určenej vyvolávacej ceny,
v druhom a ďalších dražobných kolách za najvyššiu ponuku. Dražobnú spoločnosť pre speňaženie nehnuteľností tvoriacich majetok oddelených podstát a znalca pre určenie znaleckej ceny nehnuteľností tvoriacich majetok oddelených podstát určí správca
pričom dohody (zmluvy) so znalcom a dražobnou spoločnosťou
v ktorej budú dohodnuté podmienky a podrobnosti dražby, budú
podliehať súhlasu príslušných orgánov.
Predmetný záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní majetku Úpadcu sa posudzuje ako rámcový, pričom detailný postup
správcu pri speňažovaní bude predmetom ďalších osobitných
záväzných pokynov príslušných orgánov.
Ad 4.
Predseda veriteľského výboru vyhotoví zápisnicu v troch (3) rovnopisoch; v jednom (1) rovnopise je určená súdu a v jednom (1)
rovnopise je určená správcovi a v jednom (1) predsedovi veriteľského výboru.
V Banskej Bystrici dňa 5. 1. 2010
Vyhotovila: JUDr. Andrea Pôčiková
poverený zamestnanec Daňového úradu Lučenec
predseda veriteľského výboru
JUDr. Matúš Boľoš, správca
q

K000222
Spisová značka súdneho spisu: 2K 37/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2009 S 609
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Lauroba Drevo a Dýha s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 636 983
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci
Lauroba Drevo a Dýha, s.r.o., vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/37/2009 zo dňa 7. 1. 2010 konaného
v kancelárii správcu,
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14
Prítomní:
- Maderas Y Chapas Lauroba S.L., Pamplona 16, Tafalla, Navarra, Španielsko
- Antonio Lauroba Orzanco, Jose Ignacio Lauroba Orzanco, Severino Fernandez 26-2,40-7, Tafalla
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- Stredoslovenská energetika, a.s., ul. Republiky 5, Žilina
- Správca konkurznej podstaty JUDr. Todeková
- Zapisovateľ: Mgr. Alena Mottlová
Program:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
K bodu 1:
Správca konkurznej podstaty privítal prítomných členov VV, pri
čom konštatoval, že ide o prvé zasadnutie VV zvolané v súlade
§ 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa koná bezprostredne po ukončení prvej
schôdze veriteľov.
SKP vyzval prítomných členov VV, aby si zvolili predsedu VV,
ktorý bude ďalej riadiť činnosť VV.
Za predsedu VV navrhol veriteľa:
- Maderas Y Chapas Lauroba S.L., Pamplona 16, Tafalla, Navarra, Španielsko.
Hlasovali:
Za: všetci prítomní členovia VV
UZNESENIE:
Predsedom VV je veriteľ Maderas Y Chapas Lauroba S.L., Pamplona 16, Tafalla, Navarra, Španielsko.
Predseda veriteľského výboru
Maderas Y Chapas Lauroba S.L
Na základe plnej moci:
JUDr. Branislav Pospíšil, advokát
JUDr. Marta Todeková, správca
q

K000223
Spisová značka súdneho spisu: 1K/30/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2009 1247
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Arpes Slovakia,s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 754 633
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dňa 10. 12. 2009 o 13. 00 hod. sa v kancelárii správcu na Florianovej ul.č. 2 v Prešove konalo prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu ARPES SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36754633, Stará
Ľubovňa. Boli prítomní zástupcovia všetkých členov veriteľského
výboru. Na úvod sa prezentovali za veriteľa Ferona Slovakia,
a.s., Žilina, JUDr. Viera Hudáková, advokátka, Alejová č. 5, Košice, za veriteľa BE Group Slovakia, s.r.o., JUDr. Zuzana Hancinová, advokátka, Bellova č. 3, Košice, za veriteľa VARIAKOV a.s.
člen predstavenstva Jozef Paranič, Zdoba č. 117.
Všetci členovia veriteľského výboru sa následne zvolili predsedu
veriteľského výboru. Predsedom veriteľského výboru bol zvolený
tromi hlasmi veriteľ BE Group Slovakia, s.r.o.. Správca oboznámil veriteľský výbor, že dňa 04. 12. 2009 podal príslušným orgánom trestné oznámenie na konateľa úpadcu Ing. Ferdinanda
Greschnera pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenie
konkurzného a vyrovnacieho konania.
Správcovi bolo veriteľským výborom v uznesení uložené:
- vyhotoviť písomný záznam o informácii od bývalej účtovníčky
úpadcu pani Márie Kseňákovej, ktorá ústne správcovi potvrdila,
že kompletnú účtovnú evidenciu a účtovné záznamy o činnosti
a hospodárení úpadcu odniesol z miesta podnikania úpadcu
v Starej Ľubovni na neznáme miesto v máji 2008 konateľ úpadcu
Ing. Ferdinand Greschner ako aj
- vyzvať konateľa úpadcu Ing. Arnolda Pessela k podaniu informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti úpadcu ako aj k predloženiu všetkých účtovných a iných dokladov týkajúcich sa
úpadcu.
Za uznesenie hlasovali všetci členovia veriteľského výboru.
Správca informoval veriteľský výbor, že úpadca ukončil svoju
podnikateľskú činnosť 02. 05. 2008. V priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu sa správca telefonicky dohodol
s konateľom úpadcu Ing. Ferdinandom Greschnerom na termíne
preberania kompletnej účtovnej evidencie a účtovných zázna-

mov o činnosti a hospodárení úpadcu, termín je stanovený na
16. 12. 2009 o 12. 00 hod. v Starej Ľubovni.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14. 30
hod.
JUDr. Zuzana Hancinová
JUDr. František Sobek, správca
q

K000224
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
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Bohumír Bláha, správca konkurznej podstaty úpadcu:
MANDERER Slovakia s.r.o., so sídlom: Paričkova 18, 821 08
Bratislava, IČO 35 924 063, oznamuje že do správcovského spisu možno nahliadnúť v pracovných dňoch pondelok až piatok od
9. 00. hod do 12. 00. hod. a od 13. 00. hod do 16. 00. hod. v kancelárii správcu na Hurbanovom nám.č. 5 Bratislava, 3. posch.
Termín nahliadnutia možno dohodnúť na tel. č. 02/54131997.
JUDr. Bohumír Bláha, správca
q

K000225
Spisová značka súdneho spisu: 2K/62/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HAGOPE, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 478 792
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. správca úpadcu
HAGOPE, s.r.o., so sídlom: Vyšné Hágy 1, 059 84 Vysoké Tatry,
IČO: 36 478 792 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov v pracovných dňoch
od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Kontakt: e-mail: office@ssr.sk
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000226
Spisová značka súdneho spisu: 2K/36/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
KPD BUILD spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 911 859
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. správca úpadcu KPD BUILD spol. s r.o., so sídlom: Budovateľská 2710,
069 01 Snina, IČO: 35 911 859 týmto oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00
hod. Kontakt: e-mail: office@ssr.sk
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000227
Spisová značka súdneho spisu: 28K/50/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/50/2009 S1333
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
METROPOLITAN, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 725 869
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Lukáš Tyko, správca úpadcu: METROPOLITAN, a.s., so
sídlom: M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71, IČO: 35 725 869, podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Palackého 5, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 08:30 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0905/984 742.
V Trenčíne 23. 12. 2009
JUDr. Lukáš Tyko, správca
q

K000228
Spisová značka súdneho spisu: 2K 20/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 20/2009 S621
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FIM-EX, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 320 285
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu: FIM-EX, s.r.o., so sídlom:
Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36320285 oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu na adrese: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina v pracovných
dňoch od 8. 30 do 12. 00 a od 13. 00 do 15. 00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovkého spisu
sa oznamuje písomne na adrese kancelárie alebo telefonicky na
tel. čísle: 041/5624 603.
JUDr. Jozef Kadura, správca
q

K000229
Spisová značka súdneho spisu: 29K/43/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/43/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Novácke chemické závody, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 616 755
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s., so sídlom: M.R. Štefánika 1,
972 71 Nováky, IČO: 31 616 755 týmto oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese Gen. M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 16:00 hod. Kontakt: tel. č. 032/771 13 11, fax: 032/771 13 11,
e-mail: office@ssr.sk
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000230
Spisová značka súdneho spisu: 2K/69/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2k/69/2009 S1299
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ľubomír Gromovský
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 37 112 911
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Radovan Muzika - spávca, úpadcu Ľubomíra Gromovského
GROMOCHE, Popradskej brigády 742/14, 058 01 Poprad oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na adrese Mierová 4, 066 01 Humenné a to v pondelok až piatok v čase od 8:00 hod. – 12:00 hod. a od 12:30 hod. do
14:30 hod. Termín si možno dohodnúť telefonicky u správcu na
mob. č. 0907 945 308, alebo faxom: 057/77 840 23.
V Humennom 07. 10. 2010
Mgr. Radovan Muzika, správca
q

K000231
Spisová značka súdneho spisu: 31K/16/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2009 S1321
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 11 719 214
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca úpadcu: Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT, bytom
935 25 Nová Dedina 433, IČO: 11719214, Ing. Aneta Rimaszombati, Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, oznamuje, že 1. kolo
dražby nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Nová Dedina
zapísané na LV č. 311, kat. úz. Opatová, LV č. 608, kat. úz.
Opatová, LV č. 1421, kat. úz. Tekovská Nová Ves , na Správe
katastra Levice, úpadcu Jozef Uhnák TRUCKERTRANSPORT,
bytom 935 25 Nová Dedina 433, IČO: 11 719 214, ktorá dražba
bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 233/B1/2009 zo dňa
03. 12. 2009, bola neúspešná.
Nové Zámky 7. 12. 2009
Ing. Aneta Rimaszombati, správca
q

K000232
Spisová značka súdneho spisu: 9K/50/2008
Spisová značka správcovského spisu: 01/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ypsilon, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 192 911
Iné zverejnenie
správca konkurznej podstaty JUDr.Burdová Melánia oznamuje,
že dražba majetku úpadcu Ypsilon, s.r.o., IČO: 36 192 911 bola
neúspešná.
JUDr. Melánia Burdová, správca
q

K000233
Spisová značka súdneho spisu: 47K/2/2003
Spisová značka správcovského spisu: 47K/2/2003 S645
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 583 784
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 31 583 784
týmto vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňažovanie
majetku úpadcu predajom mimo dražby za najvyššiu ponuku,
a to nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín:
kotolňa – rozostavaná stavba na parc. č. 693/6, komín s prísl.
spevnenými plochami na parc. č. 693/5 , spevnené plochy v centrálnej časti areálu na parc. č. 680 a 695/3 z rozoberateľných
cestných panelov KZD, spevnené plochy okolo kotolne na parc.
č. 693/7, 693/8, 694/4,693/2 z rozoberateľných cestných
panelov KZD, všetko bez pozemkov.
Bližšie informácie o ponúkanom majetku a o podmienkach predaja budú záujemcom poskytnuté správcom konkurznej podstaty na adrese: JUDr. Ľuboš Racko, advokát, Nám. osloboditeľov
35, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/5528969, fax:
044/5528970.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností doručia svoje záväzné písomné ponuky v zalepenej obálke označenej číslom konania
47K/2/2003 „PONUKA – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ v lehote
10 dní od zverejnenia tohto inzerátu na adresu Krajský súd Banská Bystrica, Komenského 12, 974 87 Banská Bystrica.
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Cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, u fyzických osôb meno, priezvisko, rodné
číslo, bydlisko, preukázanie právnej subjektivity záujemcu),
označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny, ktorá musí byť
zaplatená najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Otváranie obálok s ponukami, ktoré sú záujemcovia povinní doručiť na súd sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na ich
podávanie.
Vyhodnotenie všetkých ponúk vypracuje správca konkurznej
podstaty do 5 dní od otvorenia obálok. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky, pokiaľ ponúkaná cena bude neprimerane nízka v porovnaní s cenou určenou znaleckým posudkom, resp. správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Ľuboš Racko, správca
q

K000234
Spisová značka súdneho spisu: 1K/15/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2009 S1159
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
TATRARING, s.r.o., v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 699 651
Iné zverejnenie
Oznámenie o uverejnení 2. kola ponukového konania na predaj
podniku úpadcu
Správca konkurznej podstaty úpadcu TATRARING, s.r.o., v konkurze so sídlom: Hlavná 1, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 651 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 26. 11.
2009 a v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania smerujúceho k predaju majetku
podniku úpadcu s nasledujúcimi podmienkami:
Minimálna výška ponuky: 390. 970,25 EUR
Podrobné podmienky ponuky:
Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom
majetku a jeho ocenení poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom: Laborecká 80, 066 01 Humenné, tel. 0907 945 370.
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno
a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo,
IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 1 mesiac, doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 50%, t.j. najmenej 195. 485,12 EUR v prospech účtu
zriadeného v SLSP, a.s., číslo účtu: 0464039683/0900 a označenie a číslo účtu na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu.
Ponuka musí byť v zalepenej obálke s označením: „Ponukové
konanie – 1K/15/2009 S1159 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 27. januára 2010 do sídla správcu: JUDr. Daniel
Fink, Laborecká 80, 066 01 Humenné.
Obhliadka predávaného majetku:
Obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať kedykoľvek po dohode so správcom.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu
dňa 28. januára 2010 o 10. 00 hod. O vyhodnotení ponúk bude
informovať správca veriteľský výbor do 3 dní od otvárania obálok
a veriteľský výbor následne schváli, resp. neschváli výsledky ponukového konania a o tejto skutočnosti upovedomí správcu do
7 dní od obdržania návrhu správcu na schválenie výsledkov
ponukového konania.
Ďalšie náležitosti:
Záujemca, ktorý predloží ponuku s najvyššou sumou sa stáva víťazom ponukového konania s podmienkou, že to schváli veriteľský výbor v stanovenej lehote. Pokiaľ veriteľský výbor z akéhokoľvek dôvodu neschváli výsledky ponukového konania, ponukové konanie sa ruší a všetkým záujemcom, resp. neúspešným
záujemcom budú vrátené zálohy na kúpnu cenu v lehote 14 dní
od obdržania stanoviska veriteľského výboru o schválení/ne-

schválení ponukového konania. Víťaz ponukového konania má
právo uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku úpadcu. Pre platnosť
uzatvorenia zmluvy o predaji podniku úpadcu sa vyžaduje jej
schválenie veriteľským výborom. V prípade neúspechu ponukového konania /neprihlási sa žiadny záujemca, resp. veriteľský výbor neschváli výsledky ponukového konania alebo neschváli
zmluvu o predaji podniku/ v 2. kole správca následne uskutoční
3. kolo ponukového konania, kde cena v 3. kole bude znížená
o ďalších 15 %, teda celkovo 30 %. V prípade neúspechu výberového konania v 3. kole správca následne uskutoční 4. kolo ponukového konanie, kde cena v 4. kole bude znížená o ďalších 15 %,
teda celkovo 45 %. V prípade neúspechu ponukového konania aj
v 4. kole ponukového konania správca zašle veriteľskému výboru
nový návrh na speňažovanie majetku úpadcu a veriteľský výbor
mu udelí nový záväzný pokyn.
V Humennom dňa 07. 01. 2010
JUDr. Daniel Fink, správca
q

K000235
Spisová značka súdneho spisu: 29K/51/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/51/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
METAL KOVO, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 310 778
Iné zverejnenie
Information to the foreign creditors about bankruptcy proclamation Decision passed by the District Court in Trenčín No.
29K/51/2009-1639 on the 11. 12. 2009 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 242 from 16. 12. 2009 proclaimed bankruptcy of the bankrupt METAL KOVO, s.r.o., Priemyselná 9, 971
01 Prievidza, IČO: 36 310 778, Slovak Republic and simultaneously appointed our company as the legal guardian of the bankrupt. According to § 28 section 1 of the Act No. 7/2005 Coll. about bankruptcy and restructuralisation as amended (onwards only
„ZRS“) creditor, who’s claim arose before proclamation of the
bankruptcy has the right to be satisfied in accordance with the
conditions of the bankruptcy procedure given by the act and according to the yield listing emerged from the realization of the
property. In the bankruptcy procedure this right has to be properly
and punctually registered within the application form otherwise
the claim in the bankruptcy procedure may not be satisfied and
waive its right during the whole bankruptcy procedure.
According to § 28 section 2 ZRS creditor, who has the claim against the bankrupt secured by one of the legal security instruments, has the right to be satisfied according to the yield listing
under the conditions given by this act and according to the yield
emerged from the realization of the property, secured by the legal
security instrument. In the bankruptcy procedure this right has to
be properly and punctually registered within the application form
of the secured claim otherwise this right expires. According to
§ 28 section 5 ZRS creditor files two application forms with attachments to the office of the legal guardian and one application
form with attachments to the court. Application form has to be delivered within 45 days after the proclamation of the bankruptcy
both to the legal guardian and the court. Failing to deliver application form in the given period or in case of delivering application
form within the given period only to the legal guardian or court
waives the claim in the bankruptcy procedure. According to § 29
section 1 ZRS each claim has to have separate application form.
Application form has to contain name, surname and domicile or
name and seat of the creditor and bankrupt, legal ground of the
claim, listing of the claims´ satisfaction from the general grounds,
sum of the claim divided into capital and the appurtenance and
division of the appurtenance according to the legal ground; Application form has to be filed on the official form dated and signed
by the creditor. If the application form does not contain above-
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mentioned information, is not filed on the given official form or is
not dated or signed, it would be waived from the bankruptcy
procedure.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of
the bankrupt.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000236
Spisová značka súdneho spisu: 9K/6/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/6/2009 S1281
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SVIP s.r.o. Košice v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17 083 796
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Súdny poplatok za späťvzatie žaloby, SVIP c/FIRST s.r.o.;
register: OS KE I., 31Cb/13/2009-65; súpisová hodnota majetku:
1096,26 €
JUDr. Anita Krčová, správca
q

K000237
Spisová značka súdneho spisu: 6K/13/2008
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2008 S404
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Silvia Babaríková
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 01. 03. 1978
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Pravidelne mesačne sa opakujúce príjmy úpadcu – mzda
za mesiac december 2009 a to v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. v rozsahu zrážok tak, ako môžu byť postihnuté

exekúciou; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
140,97 Eur
JUDr. Dušan Repák, správca
q

K000238
Spisová značka súdneho spisu: 32K/34/2008
Spisová značka správcovského spisu: 32K/34/2008 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
EB Partners, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 882 611
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil Ford Focus 1,6,
Champion Plus, evidenčné číslo: TO 676 BA, výrobné číslo:
WFOAXXWPDA4C77071, evidenčné číslo: HM 2/05; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
1 000,- EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Rezač špár s elektrickým posuvom
RS 400, výrobné číslo: 1027, evidenčné číslo: HM 4/05; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota
majetku: 250,- EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Rotačný laser RL - H3A, výrobné číslo: XA, evidenčné číslo: HM 1/06; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Prívesný vozík, výrobné číslo:
U5NNP314031APO599, evidenčné číslo: HM 1/06; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
700,- EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

