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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000275
sp. zn.: 3K/72/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Daniel Spedition & Transportlogistik s.r.o., so sídlom: Krajná 86,
821 04 Bratislava, IČO: 35 975 482, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Spedition & Transportlogistik
s.r.o., so sídlom: Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35 975 482,
rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Daniel Spedition
& Transportlogistik s.r.o., so sídlom: Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO: 35 975 482.
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

K000276
sp. zn.: 3K/83/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
REMISCH logistika s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REMISCH logistika s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18,
852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: REMISCH logistika s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO:
35 923 083.
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. Milena Daubnerová, sudca
q

K000277
sp. zn.: 3K/78/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
FRIGOMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Röntgenova 10, 851 01
Bratislava, IČO: 35 835 451, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: FRIGOMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Röntgenova 10, 851 01 Bratislava, IČO: 35 835 451, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FRIGOMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Röntgenova 10, 851 01 Bratislava, IČO:
35 835 451.
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

K000278
sp. zn.: 3K/62/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr.
Peter Petrán, so sídlom kancelárie: Odborárske nám. 4, 811 03
Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti: SOBR, s.r.o. v likvi-
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dácii, so sídlom: Za tehelňou 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 686 839,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SOBR, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom: Za tehelňou 9, 821 04 Bratislava, IČO:
35 686 839, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: SOBR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Za
tehelňou 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35 686 839, predbežného
správcu Mgr. Ing. Mateja Hodála, so sídlom kancelárie: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1160.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka,
vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KABELCOM
a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 31 393 080.
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. Milena Daubnerová, sudca

q

q

K000279
sp. zn.: 3K/60/2009
UZNESENIE

K000281
sp. zn.: 3K/84/2009
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 vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavel
Jáger JAGEXPO, nar. 20. 06. 1965, Kostolná 89/6, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 34 780 378, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Pavel Jáger JAGEXPO, nar. 20. 06.
1965, Kostolná 89/6, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 34 780 378,
predbežného správcu: JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37,
841 04 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 navrhovateľa-dlžníka:
PECHIM transport s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 642 452, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PECHIM transport s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18,
852 02 Bratislava, IČO: 36 642 452, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PECHIM transport
s.r.o., so sídlom: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 642 452.
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. Milena Daubnerová, sudca

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 8. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000280
sp. zn.: 3K/81/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
KABELCOM a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO:
31 393 080, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
KABELCOM a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO:
31 393 080, rozhodol

q

K000282
sp. zn.: 4K/41/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
TelBit, s.r.o., so sídlom: Suvorovova 2, 902 01 Pezinok, IČO:
35 743 492, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou: JUDr.

www.zbierka.sk
4

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 8B / 2010

Konkurzy a reštrukturalizácie

Martin Modlitba, s.r.o., so sídlom: Jelenia 11, 811 05 Bratislava,
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TelBit,
s.r.o., so sídlom: Suvorovova 2, 902 01 Pezinok, IČO: 35 743 492,
rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: TelBit, s.r.o., so sídlom: Suvorovova 2,
902 01 Pezinok, IČO: 35 743 492, predbežného správcu Bankruptcy&Recovery Service, so sídlom kancelárie: Námestie Martina
Benku 10, 811 07 Bratislava.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 7. 1. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K000285
sp. zn.: 4K/15/2009
OZNAM
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa-dlžníka:
WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava,
IČO: 36 363 260, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C,
831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, uznesením č. k.
4K/15/2009-106 zo dňa 30. 11. 2009, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: WSD-Trans s.r.o.,
so
sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2009.

K000283
sp. zn.: 6K/15/2007
OZNAM

q

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VUIS NOVA, spol. s.r.o., so sídlom: Lamačská 8,
811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251, správcom ktorého je JUDr.
Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava,
uznesením č. k. 6K/15/2007 zo dňa 14. 12. 2009, rozhodol
o vstupe spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného
konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2010.
q

K000284
sp. zn.: 4K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava,
IČO: 36 363 260, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: WSD-Trans s.r.o., so sídlom: Na Revíne 29/C,
831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Milan Lachkovič, so
sídlom kancelárie: Nám. 1 mája 6, 811 06 Bratislava, odmenu
v celkovej výške 663,88 Eur, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 94/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: WSD-Trans s.r.o., so sídlom:
Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, IČO: 36 363 260, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 94/09 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného

K000286
sp. zn.: 3K/80/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P. O. BOX 232, 850 00 Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Ivanou Fajnorovou, riaditeľkou Daňového úradu Bratislava IV, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Libor Šmahel, nar.: 02. 12. 1957,
Homolova 12, 841 02 Bratislava 4 – Dúbravka, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Libor Šmahel, nar.:
02. 12. 1957, Homolova 12, 841 02 Bratislava 4 – Dúbravka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 1. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K000287
sp. zn.: 1K/37/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K 37/2009-28 zo
dňa 21. 12. 2009 zastavil konkurzné konanie – dlžníka: V.T.C.
a.s., Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 056 316, z dôvodu, že
na dlžníka bola povolená reštrukturalizácia. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 05. 01. 2010.
Banská Bystrica dňa 05. 01. 2010
JUDr. Eva Mihálechová, sudkyňa
q
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K000288
sp. zn.: 2K/49/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Brezno, Laskomerského 14, 977 01 Brezno,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Jána
Kováčika, nar. 06. 07. 1962, bytom: 976 52 Čierny Balog,
P. Jilemnického 616/76, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje Mgr. Zdena Hudeca, so sídlom: Horná 37, 974 01
Banská Bystrica, do funkcie predbežného správcu dlžníka Jána
Kováčika, nar. 06. 07. 1962, bytom: 976 52 Čierny Balog,
P. Jilemnického 616/76.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 11. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000289
sp. zn.: 2R/10/2009
UZNESENIE
Okresný
súd
Banská
Bystrica
v
právnej
veci
navrhovateľa-dlžníka: KOVOD RECYCLING, s.r.o., so sídlom:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 558, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 7538/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: KOVOD RECYCLING, s.r.o., so
sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 558.
Ustanovuje správcu JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom: 974 01
Banská Bystrica, Horná 23.
Vyzýva a poučuje všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní
odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise súdu. Na prihlášku doručenú po lehote
alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu
sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená
sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Prihláška sa podáva
na predpísanom tlačive určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo
s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť
datovaná a podpísaná veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená,
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa
v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku
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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 kurzu vyhláseného Národnou
bankou Slovenska v deň povolenia reštrukturalizácie. Ak veriteľ
podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží
na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť
účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj
listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ
zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu
správcu:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa
(iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je nevyhnutne
potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré
sú predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na
celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku,
pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo
zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce
peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie
s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedné-
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ho roka v sume presahujúcej 16. 596,96 eura, s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo
i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe
spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa §197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000290
sp. zn.: 2K/48/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Zvolen, J. Kozáčeka 2180/38, 960 99 Zvolen,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Samuela
Gašpara ROBOKOP, Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen, IČO:
10 924 671, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje JUDr. Milana Antala, so sídlom: Horná 54,
974 01 Banská Bystrica, do funkcie predbežného správcu dlžníka
Samuela Gašpara ROBOKOP, Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen,
IČO: 10 924 67.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 11. 02. 2010.
Predbežný správca je povinný doručiť dlžníkovi rovnopis návrhu
na vyhlásenie konkurzu, výzvu na vyjadrenie sa dlžníka k návrhu
a uznesenie o začatí konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000291
sp. zn.: 2K/30/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOV – SERVIS BB, s.r.o., so sídlom:
Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica, IČO: 36 811 963,

správcom ktorého je JUDr. Dagmar Ďurčeková, so sídlom:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup
nového veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa rozhodol
takto:
Povoľuje vstup nového veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa – Daňové
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: 975 04 Banská Bystrica, Nová ul. č. 13, IČO: 00 634 816 – Daňový úrad Banská Bystrica I. v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 8. 818,54
eura, uplatnenej prihláškou č. 14.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie možno
podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie rozhodnutia,
proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
v čom sa napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané
a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11. 1. 2010
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K000292
sp. zn.: 9K/43/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na
majetok úpadcu: ESSENZA s.r.o., Škultétyho 2077/1, 075 01
Trebišov, IČO: 44 335 580, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Oľga Kmeťová, advokátka, so sídlom kancelárie: Mlynská 17, 040 01 Košice, odmenu
vo výške 663,88 eura.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Oľga Kmeťová, advokátka, so sídlom kancelárie: Mlynská 17, 040 01 Košice, náhradu
preukázaných výdavkov vo výške 40,01 eura.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému
správcovi odmenu a náhradu výdavkov vo výške 703,89 eura
z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 29. 09.
2009 položka denníka D11 – 91/09, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Košice I dňa 11. 1. 2010
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q
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K000293
sp. zn.: 26K/7/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: IND, s.r.o., so sídlom: Rampová 6, 040 01 Košice, IČO:
36 581 721, rozhodol
takto:
Opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k.
26K/7/2009-179 zo dňa 22. 12. 2009, a to tak, že správne má
toto rozhodnutie znieť:
Prevádza k rukám správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Krivá 23, 040 01 Košice, nespotrebovanú časť
preddavku v sume 780,24 €.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 780,24 € evidovanú v zázname
o zložení zo dňa 04. 06. 2008 pod položkou denníka D11 – 59/09
správcovi: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Krivá
23, 040 01 Košice, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I dňa 7. 1. 2010
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K000294
sp. zn.: 26K/16/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania
voči dlžníkovi: Ing. Janka Sedláková, Štítnická 15, 048 01 Rožňava, rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Štefánikova 26, 040 01 Košice, odmenu vo výške
165,97 eura.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Štefánikova 26, 040 01 Košice, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 216,76 eura.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému
správcovi odmenu a výdavky vo výške 382,73 eura z preddavku
evidovaného v zázname o zložení zo dňa 6. 11. 2009 položka
denníka D11 – 107/09, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)
cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Košice I dňa 11. 1. 2010
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K000295
sp. zn.: 26K/17/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FK – TRADE,
s.r.o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 584 428,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol

takto:
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: FK – TRADE, s.r.o., so
sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 584 428, pre
nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie
iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej
písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 11. 1. 2010
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
q

K000296
sp. zn.: 31K/22/2008
OZNAM
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 08. 12. 2009, č. k.
31K/22/2008-518, zrušil konkurz na majetok úpadcu Ing. Štefana
Baracza, narodeného 27. 09. 1977, bytom: Sídlisko 766/6, Zlaté
Klasy, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2009.
q

K000297
sp. zn.: 31K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: LEDER VIM,
s.r.o., so sídlom: Žofina osada 13, 940 01 Nové Zámky, IČO:
36 552 305, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, so
sídlom: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LEDER VIM, s.r.o., so sídlom: Žofina
osada 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 305, o odmene
a výdavkoch predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnej správkyni JUDr. Tatiane Timoranskej,
adresa kancelárie F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, odmenu
v sume 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume
162 eur.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet
predbežnej správkyne JUDr. Tatiany Timoranskej, adresa kancelárie: F. Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov v celkovej sume 825,88 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 130-41/09 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné
podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8. 1. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000298
sp. zn.: 31K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: LEDER VIM,
s.r.o., so sídlom: Žofina osada 13, 940 01 Nové Zámky, IČO:
36 552 305, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, so
sídlom: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LEDER VIM, s.r.o., so sídlom: Žofina
osada 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 305, o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd predbežnému správcovi Mgr. Marianovi Viskupovi, adresa
kancelárie: Sládkovičova 5, 934 01 Levice, odmenu nepriznáva.
Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Marianovi Viskupovi,
adresa kancelárie: Sládkovičova 5, 934 01 Levice, náhradu preukázaných výdavkov v sume 331,71 eura.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet
predbežného správcu Mgr. Mariana Viskupa, adresa kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice, náhradu preukázaných výdavkov
v sume 331,71 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
130-41/09 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné
podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8. 1. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K000299
sp. zn.: 32R/2/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Hokejový
klub Nitra, a.s., Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 919 850,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Hokejový klub
Nitra, a.s., Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 919 850, rozhodol
takto:
I. Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Hokejový klub Nitra,
a.s., Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 919 850.
II. Ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie správcu: Nitra, Štefánikova 49.
III. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka: Hokejový klub Nitra, a.s.,
Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 919 850, aby v lehote 30 dní
od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky
v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom
rovnopise na Okresnom súde Nitra na tlačivách, ktorých vzory,
náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto

lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu a na
pohľadávky prihlásené v rozpore s § 121 a § 122 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v tomto konaní neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
IV. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
právne úkony účinné vo vnútri dlžníka
– prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
– úpravy platov a pracovných zmlúv
– odmeny a prémie vedúcich zamestnancov
– opravy nad 1. 000 eur
– investície nad 1. 000 eur
– služobné cesty s predpokladanými nákladmi nad 500 eur
právne úkony účinné voči tretím osobám
– predaj hmotných aktív
– úvery a iné pôžičky
– vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov,
nadobúdanie a prevod cenných papierov
– kúpne a predajné zmluvy nad 1. 000 eur
– prijímané a vydávané garancie.
V. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov dlžníka: Hokejový
klub Nitra, a.s., Jesenského 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 919 850,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady
(ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve
uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
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 11. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K000300
sp. zn.: 32K/40/2009
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Nitra I, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 00 634 816,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: FASTEC,
spol.
s r.o., Podzámska 18, 949 01 Nitra, IČO: 31 104 851, rozhodol
takto:
Ustanovuje Ing. Miroslava Kapolku, sídlo kancelárie: 953 01 Zlaté
Moravce, Tríbečská 12, za predbežného správcu dlžníkovi: FASTEC, spol. s r.o., Podzámska 18, 949 01 Nitra, IČO: 31 104 851.
Predbežný správca je povinný zistiť majetok dlžníka, vypracovať
a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a o vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 8. 2. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11. 1. 2010
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q
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K000301
sp. zn.: 2K/79/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Svit, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: LEGATO, spol. s r.o. Svit, so sídlom: Jilemnického 27, 059 21 Svit, IČO: 17 079 454, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LEGATO, spol. s r.o.
Svit, so sídlom: Jilemnického 27, 059 21 Svit, IČO: 17 079 454.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší
návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka,
súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 8. 1. 2010
JUDr. Dana Vaľková, vyššia súdna úradníčka
q

K000302
sp. zn.: 2K/78/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Svit, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: PRILLA s.r.o., so sídlom: Dolný
Smokovec 55, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 447 951, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PRILLA s.r.o., so sídlom: Dolný Smokovec 55, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 36 447 951.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni
tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd
o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 8. 1. 2010
JUDr. Dana Vaľková, vyššia súdna úradníčka
q

K000303
sp. zn.: 2K/1/2010
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Svit, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: VILA SLOVENKA, s.r.o., so sídlom: 059 37 Štôla 41, IČO: 36 466 417, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VILA SLOVENKA,
s.r.o., so sídlom: 059 37 Štôla 41, IČO: 36 466 417.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni
tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší
návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka,
súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 8. 1. 2010
JUDr. Dana Vaľková, vyššia súdna úradníčka
q

K000304
sp. zn.: 2K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Technoinvest-Holding, a.s., so sídlom: Popradská 68, 040 11
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Košice, IČO: 35 732 016, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Wav mont, s.r.o., so sídlom: Partizánska 93,
058 01 Poprad, IČO: 36 491 004, o návrhu predbežného správcu
zo dňa 05. 01. 2010 rozhodol
takto:
Vyzýva Mikuláša Sviatka, nar. 25. 01. 1967, bytom: Havanská
24/2571, 040 01 Košice, konateľa dlžníka: Wav mont, s.r.o., so
sídlom: Partizánska 93, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 004, aby
správcovi do siedmich dní od doručenia výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť, predložil mu zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb, zmluvný
prehľad a účtovné doklady za posledný účtovný rok a zároveň
poučuje, že ak konateľ dlžníka ani na výzvu súdu neposkytne
správcovi súčinnosť, súd nariadi jeho predvedenie na súd, aby
podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do
165. 969,59 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000305
sp. zn.: 2K/65/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Technoinvest-Holding, a.s., so sídlom: Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 35 732 016, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Wav mont, s.r.o., so sídlom: Partizánska 93,
058 01 Poprad, IČO: 36 491 004, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Wav mont, s.r.o., so sídlom: Partizánska 93, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 004,
ustanovuje správcu JUDr. Vladimíra Babina, 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. 2K 65/2009. Na prihlášky doručené po tejto
lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa
v tomto konkurze neprihliadne (§ 28 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa
ustanovenia § 29 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto
údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku,
v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj 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 a 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
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.
Okresný súd Prešov dňa 8. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

q
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K000306
sp. zn.: 2K/64/2007
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Andreja Chudíka, nar. 16. 08. 1944, bytom:
Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Prvý
správcovský dom, k.s., so sídlom: Drevárska 3663/8, 058 01
Poprad, rozhodol
takto:
Odvoláva správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom: Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000307
sp. zn.: 2K/45/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: PETROCHEMA, a.s. v konkurze, so sídlom:
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
31 626 424, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu
správca zo dňa 04. 01. 2010 rozhodol
takto:
Predlžuje správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do 08. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 11. 1. 2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K000308
sp. zn.: 28K/14/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Ing. Eva Pánová, CSc., bydliskom: Jesenského
261/8, Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Karol
Porubčin, so sídlom kancelárie: Centrum 27/32, Považská Bystrica,
o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky rozhodol
takto:
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 až 36 v celkovej výške 24 426,19 €
z veriteľa Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom: Nová ul. 13, Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska ul. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo pos-

tup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 11. 1. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000309
sp. zn.: 37K/21/2006
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konania voči
úpadcovi: MIGA s.r.o. v konkurze, so sídlom: Legionárska 618,
Trenčín, IČO: 36 309 265, rozhodol
takto:
Správkyňa JUDr. Ingrid Galovcová, so sídlom kancelárie: Dvory
1933/20/1-6, Púchov, sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 11. 1. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K000310
sp. zn.: 25K/27/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica,
IČO: 00 634 816, proti dlžníkovi: MaJ export – import s.r.o., IČO:
36 307 084, so sídlom: Tenisový klub TK-77 Skalica, Športová
ulica, Skalica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, v odd. Sro, vo vložke č. 13119/T, o vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: MaJ export – import s.r.o., IČO:
36 307 084, so sídlom: Tenisový klub TK-77 Skalica, Športová
ulica, Skalica, predbežného správcu JUDr. Alexandra Floriša, so
sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu
o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia
do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané
a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 8. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K000311
sp. zn.: 25K/29/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 04 Ban-
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ská Bystrica, Daňový úrad Hlohovec, Podzámska 39, 920 01
Hlohovec, IČO: 00 634 816, proti dlžníkovi: HH-trade, spol.
s.r.o., IČO: 31 439 420, so sídlom: Koperníkova 3, Hlohovec, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd.
Sro, vo vložke č. 3181/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: HH-trade, spol. s.r.o., IČO: 31 439 420,
so sídlom: Koperníkova 3, Hlohovec, predbežného správcu SKP,
k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
V odvolaní sa má ďalej 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 7. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K000312
sp. zn.: 25K/28/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica,
IČO: 00 634 816, proti dlžníkovi: ABA auto, spol. s.r.o., IČO:
36 249 360, Námestie Sv. Martina 410, 908 51 Holíč, zapísaného
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vo
vložke č. 13499/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: ABA auto, spol. s.r.o., IČO:
36 249 360, Námestie Sv. Martina 410, 908 51 Holíč, predbežného správcu BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského
23/B, 917 01 Trnava.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 8. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q
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K000313
sp. zn.: 25K/23/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš
Plavocký, nar. 30. 10. 1958, 925 55 Vinohrady nad Váhom 565,
o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Plavocký, nar.
30. 10. 1958, 925 55 Vinohrady nad Váhom 565.
Súd uznáva konkurz za malý.
Súd ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Ing. Pavla Korytára, so
sídlom kancelárie: Františkánska 22, 917 01 Trnava.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť
doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote
len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada
a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie
aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku
podmienenej pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. 8a) Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný
prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný
prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním
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podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky
sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené
sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny
preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky,
stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal.
Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú
sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá
za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané
a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde
a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne;
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Trnava dňa 7. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K000314
sp. zn.: 25K/3/2008
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Tempa, spol. s.r.o.
v konkurze, IČO: 36 234 486, pplk. Pľjušťa 45, Skalica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 11746/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila
Špačková, so sídlom kancelárie: Školská 35, Šamorín, uznesením č. k. 25K/3/2008-438 zo dňa 14. 10. 2009 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pô-

vodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 5. 11. 2009.
V Trnave dňa 8. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K000315
sp. zn.: 25K/15/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad
Hlohovec, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, IČO: 00 634 816,
proti dlžníkovi: RN EDEN s.r.o., IČO: 36 260 002, 919 33 Trakovice 308, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 14778/T, o vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd uznáva konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu: RN EDEN
s.r.o., IČO: 36 260 002, 919 33 Trakovice 308, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Trnava.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov
a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý
účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho
trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 8. 1. 2010
Mgr. Barbora Odnogová, vyšší súdny úradník
q

K000316
sp. zn.: 2K/22/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Bytča, Treskoňova 815/7, 014 01 Bytča, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Eugen Šutarík – ATHOS, s miestom podnikania: Thurzova 968/13, 014 01 Bytča, IČO: 33 338 809,
rozhodol
takto:
Súd ustanovuje Ing. Tibora Bátoryho, so sídlom kancelárie:
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, za predbežného správcu.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlžníka: Eugen Šutarík – ATHOS, s miestom podnikania: Thurzova
968/13, 014 01 Bytča, IČO: 33 338 809, a predložiť ju súdu v lehote 25 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku.
Dlžník je povinný zostaviť a odovzdať predbežnému správcovi
zoznam svojho majetku a záväzkov najneskôr do 15 dní od ustanovenia predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Žilina dňa 11. 1. 2010
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q
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K000317
sp. zn.: 2K/24/2009
UZNESENIE
Okresný súd v Žiline v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka: BELLA SPOL, s.r.o., so sídlom: I. čsl. brigády 5309/24,
038 61 Vrútky, IČO: 36 827 746, na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Súd ustanovuje JUDr. Jozefa Hrdinu, so sídlom kancelárie: Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina, za predbežného správcu.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka: BELLA
SPOL, s.r.o., so sídlom: I. čsl. brigády 5309/24, 038 61 Vrútky,
IČO: 36 827 746, bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u kto-

rých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú
zo správ predložiť súdu do 25 dní od ustanovenia do funkcie tak,
aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie
dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Žilina dňa 11. 1. 2010
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

Správcovia
K000318
Spisová značka súdneho spisu: 2K 60/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 60/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
D A V A Y spol. s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 681 555
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Peter Kubík, správca konkurznej podstaty úpadcu D A V A Y
spol. s.r.o., so sídlom: ul. Martinská č. 49, 821 05 Bratislava, IČO:
00 681 555, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 16. 02. 2010 o 10:00
hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:
1. otvorenie
2. správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
3. správa o stave majetku úpadcu
4. voľba veriteľského výboru
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
6. záver
JUDr. Peter Kubík, správca
q

K000319
Spisová značka súdneho spisu: 1K/34/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2009/S-786
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HKM TREND, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 489 573
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dňa 28. 12. 2009 o 10. 30 hod. sa uskutočnilo prvé zasadnutie
veriteľského výboru úpadcu HKM TREND, s.r.o. s miestom podnikania Vrbovská 408, 059 92 Huncovce, IČO: 36 489 573.
Miesto konania: kancelária správcu, Jarkova 89, Prešov
Na schôdzi boli prítomní:
a/ JUDr. Oľga Michalíková, správca
b/ Členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská republika – Daňový úrad Kežmarok
2. ČSOB Leasing
3. PREMAC, s.r.o.
Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Uloženie pokynov pre správcu
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Správca otvoril schôdzu a zistil, že sú prítomní zástupcovia veriteľov zvolených za členov veriteľského výboru na schôdzi veriteľov a informoval o priebehu konkurzu.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Veriteľský výbor navrhol schváliť veriteľa Slovenská republika
– Daňový úrad Kežmarok za predsedu veriteľského výboru.
Uznesenie č. 1.
Predsedom veriteľského výboru sa stáva veriteľ Slovenská
republika – Daňový úrad Kežmarok
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy, Proti: O hlasov, Zdržal sa: O hlasov
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
3. Uloženie pokynov pre správcu:
– bezodkladne začať vymáhať hotovosť z pokladne úpadcu prostredníctvom advokáta súdnou cestou
– bezodkladne začať vymáhať všetky peňažné pohľadávky
úpadcu prostredníctvom advokáta súdnou cestou
– hnuteľné veci všeobecnej podstaty speňažiť prostredníctvom
oznamu v obchodnom vestníku, pričom sa bude v prvom kole
speňažovať za 100 % hodnoty uvedenej v súpise
– preveriť predaj motorového vozidla MERCEDES
4. Rôzne
Prítomní členovia veriteľského výboru nemali žiadne iné návrhy
na prejednanie na tomto zasadnutí veriteľského výboru.
5. Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný, zvolávateľ zasadnutia sa poďakoval členom veriteľského výboru za účasť a zasadnutie
o 11. 45 hod. ukončil.
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská republika – Daňový úrad Kežmarok
JUDr. Oľga Michalíková, správca
q

K000320
Spisová značka súdneho spisu: 1K/64/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/64/2009 S1288
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Eduard Pompa ROMSTAV
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10 726 101
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Levočská 2,
080 01 Prešov, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, počas
úradných hodín spávcu. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu je nutné vopred podať buď:
mailom- skollar@stonline.sk, alebo na tel. 0915 88 55 11, resp.
písomne na uvedenej adrese správcu.
Mgr. Slavomír Kollár, správca
q
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K000321
Spisová značka súdneho spisu: 3K/20/2009
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2009 S 1368
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
KP print, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 423 475
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Martin Burian, správca konkurznej podstaty úpadcu KP
print, s.r.o. v konkurze, sídlo: Kuzmányho 8, 010 001 Žilina, IČO:
36 423 745, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 15492/L oznamuje účastníkom konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné
v sídle správcu v Žiline na Štúrovej ul. č. 1 každý pracovný deň
v úradných hodinách od 08:30 h. do 12:00 h. a od 13:30 h. do
16:00 h.
JUDr. Martin Burian, správca
q

K000322
Spisová značka súdneho spisu: 7K 59/02
Spisová značka správcovského spisu: 7K 59/02 S470
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roman Krištofík – DAVID
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 779 094
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca konkurznej podstaty úpadcu
Roman Krištofík – DAVID, Dunajská Lužná 714, IČO: 34 779 094,
vyhlasuje 5. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu mimo dražby. Majetok predstavuje pohľadávku
I. kategórie voči samotnému úpadcovi, pričom charakteristika pohľadávky je uvedená v informačnom memorande (podmienkach
ponukového konania); majetok z konkurznej podstaty sa predáva
mimo dražby v súlade s plánom speňaženia schváleným schôdzou veriteľov ako veci, práva a iné majetkové hodnoty samostatne podľa § 27 ods. 10 písm. d) zákona č. 328/1991 Zb. V piatom kole sa pohľadávka predáva za najvyššiu ponuku. Účastnícky poplatok za informačné memorandum je 16,60 EUR
(akceptované budú iba ponuky osôb, ktoré zaplatia tento poplatok). Informačné memorandum si je možné vyzdvihnúť u správcu
po telefonickom dohovore na tel. číslach 02/2064 8963. Záujemcovia doručia správcovi konkurznej podstaty ponuky v zalepených obálkach s označením „KONKURZ č. 7K 59/2002 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, advokát, Heydukova 12, 811 08 Bratislava, a to v termíne do 29. januára 2010 do
16,30 hod. Obálky s ponukami sa budú otvárať na Krajskom
súde v Bratislave dňa 2. februára 2010 o 9,00 hod., č. dv. 319.
Správca ponuky vyhodnotí do troch dní od otvorenia obálok. Záujemca o kúpu pohľadávky je povinný zaplatiť na bankový účet
správcu finančnú zábezpeku, ktorej výška bude určená v informačnom memorande. Správca je oprávnený aj všetky ponuky
odmietnuť. Toto verejné ponukové konanie sa neriadi ustanoveniami § 267-278 Obchodného zákonníka.
Mgr. Ing. Miroslav Ondrej, správca
q

K000323
Spisová značka súdneho spisu: 1K/34/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K34/2009 S 786
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HKM TREND, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 489 573
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Ponuka na predaj hnuteľných vecí všeobecnej podstaty úpadcu
– v 1. kole – minimálne za 100 % hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty:

Správca odpredá hnuteľné vecí úpadcu – uvedené v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponuku, a to : – užitkový – nákladný automobil zn. Fiat Scudo, r. výroby 1996, EČ KK-721AR – súpisová hodnota 1 000, 00 eur – úžitkový – nákladný automobil
Toyota Hilux – r. výroby 1992 , EČ: KK 019AN – súpisová hodnota 500,00 eur, – osobné vozidlo zn. FIAT PUNTO 188 1,2, rok výroby 2002, EČ: KK 331AO – súpisová hodnota: 3 000,00 eur
– pripojné vozidlo – príves nákladný zn. KAK, rok výroby 1995,
EČ KK759YB súpisová hodnota: 100,00 eur.
Ohliadku ponukaných vecí na predaj je možné uskutočniť na adrese sídla úpadcu: Vrbovská 408 Huncovce – po predchádzajúcej dohode so správcom – písomne alebo telefonicky na č. t.
0903021980, príp. 051 815 70 alebo elektronickou poštou na adrese: O.Michalikova@zoznam.sk
Záujemcovia o kúpu zašlú svoje ponuky v lehote 7 dní od zverejnenia tohto oznámu v Obchodnom vestníku, na adresu správcu
– v zalepenej obálke označenej: “KONKURZ – neotvárať”
V ponuke uvedú ponuknutú cenu a doložia: právnické osoby aktuálny výpis z OR, fyzické osoby – podnikatelia aktuálny výpis
v OR, resp. ŽR a fyzické osoby – nepodnikatelia kópiu OP.
Obálky s ponukami budú otvorené v kancelárii správcu v lehote
3 dní od ich obdržania – za prítomnosti nestrannej osoby. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponukne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca oznámi výsledok súťaže predsedovi veriteľského výboru v lehote 3 dní a po obdržaní jeho súhlasného stanoviska víťaznému záujemcovi.
Záujemca o kúpu uhradí ponuknutú kúpnu cenu v lehote 7 dní na
účet úpadcu, ktorý bude uvedený v prijatí ponuky.
Ak víťazný záujemca neuhradí ponuknutú cenu v stanovenej
lehote, ako víťaz súťaže nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponukol
najvyššiu kúpnu cenu.
JUDr. Oľga Michalíková, správca
q

K000324
Spisová značka súdneho spisu: 28K 36/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
BarBag, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 761 133
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 385,18; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008005, zo dňa 23. 11. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
385,18,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1996,65; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008031, zo dňa 31. 12. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1996,65,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 569,09; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090005, zo dňa 21. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
569,09,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 932,07; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090017, zo dňa 31. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu ná-
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kladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
932,07,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1176,67; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090039, zo dňa 24. 05. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1176,67,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1012,93; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090040, zo dňa 24. 05. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1012,93,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1043,65; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008030, zo dňa 31. 12. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1043,65,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1006,15; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090001, zo dňa 16. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1006,15,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 929,54; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090015, zo dňa 31. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
929,54,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 191,36; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090019, zo dňa 31. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
191,36,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 30,10; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO: 44 313 136;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č. 20090024,
zo dňa 23. 02. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku: 30,10,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 27,30; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO: 44 313 136;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č. 20090030,
zo dňa 18. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku: 27,30,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1511,81; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090034, zo dňa 30. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1511,81,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1531,53; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
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20090036, zo dňa 27. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1531,53,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 308,36; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090038, zo dňa 15. 04. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
308,36,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1259,82; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008024, zo dňa 31. 12. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1259,82,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 404,45; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44313136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008036, zo dňa 31. 12. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
404,45,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 480,61; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090010, zo dňa 29. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
480,61,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1258,37; mena: EUR; dlžník: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom; právny dôvod vzniku:
Odpočet DPH, dodatečné daň. priznanie za mesiace 01/2009,
02/2009 a 04/2009; súpisová hodnota majetku: 1258,37,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 553,93; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
2008006, zo dňa 23. 11. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
553,93,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 47,81; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO: 44 313 136;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č. 2008033,
zo dňa 31. 12. 2008 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku: 47,81,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1587,64; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090009, zo dňa 28. 01. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1587,64,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 625,25; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090018, zo dňa 10. 02. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
625,25,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 155,14; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
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20090020, zo dňa 17. 02. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
155,14,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 552,41; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090028, zo dňa 09. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
552,41,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 626,70; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090033, zo dňa 30. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
626,70,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1437,28; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava
Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO:
44 313 136; právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č.
20090035, zo dňa 30. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku:
1437,28,-EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 188,82; mena: EUR; dlžník: Nákladná doprava Kubala, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec; IČO: 44 313 136;
právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla z faktúry č. 20090037,
zo dňa 31. 03. 2009 za vyfakturovanú prepravu nákladnými motorovými vozidlami; súpisová hodnota majetku: 188,82,-EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K000325
Spisová značka súdneho spisu: 9K/15/2009
Spisová značka správcovského spisu: 9K/15/2009 S 1035
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
KALUK spol. s r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 583 448
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
598,06 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 3. 465,04 EUR
Poučenie správcu: V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
správca určuje členom veriteľského výboru JUDr. Kipta Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, JUDr. Ildikó Kučerová UPSVaR
Košice, Ing. Viliam Kocún lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku od tohto jej zverejnenia. V rovnakej lehote členovia veriteľského výboru môžu proti návrhu Konečného
rozvrhu výťažku v zmysle ustanovenia § 101 ods. 2 a § 98 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. podať odôvodnené námietky.
V zmysle ustanovenia § 50 ods. 3 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu vyťažku nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jána Kalinčiaka č.
6, 071 01 Michalovce, v čase od 8,00do 15,00 hod., tel. kontakt
056/6423414, 0905854413, a v lehote 15 dní od tohto zverejnenia môžu požiadať veriteľský výbor, aby uplatnil proti nemu
odôvodnené námietky.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca
q

K000326
Spisová značka súdneho spisu: 2K 24/2007
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2007 S1201
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Roman Filipčan

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 03. 05. 1969
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
2497,99 Eur
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1690,63 Eur
Poučenie správcu: Podľa § 101 ZoKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku
úpadcu Romana Filipčana, nar. 03. 05. 1969, trvale bytom THK
1, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznej veci vedenej OS Banská
Bystrica, sp. zn. 2K 24/2007-55. Zástupcovi veriteľov určujem na
schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku v súlade
s § 101 ZoKR. V rovnakej lehote môže zástupca veriteľov proti
návrhu konečného rozvrhu výťažku v zmysle § 101 ods. 2 v spojení s § 98 ods. 3 ZoKR podať odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu do neho nahliadať v kancelárii správcu
v úradných hodinách po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na t.č. 0907 241 114 a môžu v lehote 15 dní, ktorá začína
plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku požiadať
zástupcu veriteľov úpadcu, aby proti nemu uplatnil odôvodnené
námietky.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
q

K000327
Spisová značka súdneho spisu: 28K/53/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28K/53/2009 S 1369
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
LARF NOVA, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 622 133
Iné zverejnenie
Potvrdenie správcu v zmysle ust. § 29 ods. 8 ZKR o doručení prihlášky pre zahraničného veriteľa, ktorý požiadal o potvrdenie doručenia prihlášky bez riadne ustanoveného zástupcu na
doručovanie písomností:
Veriteľ: Rhenus Lub s.r.o., Prumyslová 222, 391 37 Chotoviny u
Tábora, Česká republika.
Prihlášky doručené v dvoch rovnopisoch dňa: 11. 1. 2010 Počet
prihlášok: 1, konkrétne:
Prihláška č. 1: 219,47 EUR. Počet príloh: 3.
Správca potvrdzuje, že predmetnú prihlášku možno v zmysle čl.
41 v spojení s čl. 42 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. mája 2000 o konkurznom konaní považovať za úplnú. Potvrdenie správcu o splnení formálnych náležitostí prihlášok pohľadávok neznamená,že ich správca bude považovať za zistené.
Ing. Katarína Roderová, správca
q

K000328
Spisová značka súdneho spisu: 1K/34/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2009/S 786
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HKM TREND, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 489 573
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: neuvedené; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: neuvedené
Iná majetková hodnota
Popis: Nadmerný odpočet DPH ku dňu vstupu do konkurzu – vrátený DÚ; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
7 531,80 eur
JUDr. Oľga Michalíková, správca
q
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Krajský súd v Bratislave
K000329

o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá v zmysle § 15a ods. 3
OSP.

č. k. 4K 55/2003
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Roľnícke družstvo Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda, IČO: 31 432 948, o návrhu
správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Bolješika, advokáta,
so sídlom: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, takto

V Bratislave dňa 8. 1. 2010
JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca

rozhodol:
Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov s programom:
1. Schválenie doplňujúceho plánu speňaženia
2. Správa o priebehu konkurzu a stave majetku úpadcu
na deň 15. 2. 2010 o 9.00 hod. na Krajskom súde v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v budove Justičného paláca,
č. dv. 37, prízemie.
Pokiaľ schôdza konkurzných veriteľov nebude uznášaniaschopná, alebo neschváli doplňujúci plán speňaženia, súd zvoláva
opakovanú schôdzu konkurzných veriteľov s rovnakým programom, ktorá sa uskutoční dňa 15. 2. 2010 o 13.00 hod.
Súd vyzýva správcu konkurznej podstaty, aby v lehote 5 dní pred
uskutočnením schôdze konkurzných veriteľov predložil súdu
správu o stave majetku úpadcu.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, resp.
poverenie na zastupovanie, a doklad totožnosti.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
(§ 202 ods. 3 písm. a) OSP).
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14
ods. 1 OSP uplatniť námietku zaujatosti voči
sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť
v zmysle § 15a ods. 1 OSP. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti podľa odseku 1 najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré viedol sudca,
o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy
sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca
vylúčený v zmysle § 15a ods. 2 OSP. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje,
dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti

q

K000330

Sp. zn.: 7K 195/99

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
Krajský súd v Bratislava v konkurznej veci úpadcu: NOFRA,
a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 332 366, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ludmila Lorencová, advokátka, Metodova 7,
821 08 Bratislava, predložila súdu dňa 17. 12. 2009 konečnú
správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu.
Súd zverejní konečnú správu pod č. k. 7K 195/99-211 vyvesením
na úradnú tabuľu Krajského súdu v Bratislave dňa 18. 1. 2010.
Pre veľký rozsah je konečná správa k dispozícii na nahliadnutie
počas pracovného týždňa denne v stránkových hodinách v kancelárii č. dv. 146, I. posch., na Krajskom súde v Bratislave,
Justičný palác.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe podať námietky na podpísaný súd do
15 dní odo dňa, keď bola vyvesená na úradnej
tabuli Krajského súdu v Bratislave.
V Bratislave dňa 11. 1. 2010
JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca
q

Krajský súd v Banskej Bystrici
K000331
č. k. 36-24K 40/97-271
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici, obchodné oddelenie, v právnej
veci úpadcu: UNISOW, spol. s r.o. „v konkurze“, Hurbanova 5,
Ružomberok, o zrušenie konkurzu takto

II. Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Jana Ftorková, advokátka, V. Spanyola 8343/1A, Žilina, sa zbavuje funkcie.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na Najvyšší súd SR prostredníctvom tunajšieho súdu.
V Banskej Bystrici dňa 7. januára 2010

rozhodol:
I. Konkurz na majetok úpadcu: UNISOW, spol. s r.o. „v konkurze“,
Hurbanova 5, Ružomberok, IČO: 00 652 610, sa zrušuje po
splnení rozvrhového uznesenia.

JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca
q
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Najvyšší súd Slovenskej republiky
rozhodol:

K000332
5Obo/62/2009
UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu Jozefa
Pillera EKA, Pčolinská 1409, Snina, nar. 6. 6. 1947, IČO:
10 675 850, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr.
Jánom Gogom – Ferkom, advokátom, Kotrádova 5, 080 01
Prešov, o konečnej správe, na odvolanie Anny Pillerovej, Pčolinská 1409/39, Snina, úpadcu Jozefa Pillera a konkurzného veriteľa
D&I Consulting Limited, so sídlom: 29 Juliana Close, Londýn,
Veľká Británia, zastúpeného Mgr. Tomášom Rašovským, advokátom, Justičná 9, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu
v Košiciach, č. k. 4K/140/2000-221, z 23. januára 2009 takto

Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č. k.: 4K/140/2000-221
z 23. januára 2009 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 30. novembra 2009
JUDr. Zuzana Ďurišová v. r.
predsedníčka senátu

q

