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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K000001
sp.zn.: 2CoKR/74/2010
Krajský súd v Bratislave v právnej veci návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka: VIENNA GATE 1,
a.s., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 35 885 173, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, o odvolaní správcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 3R/1/2009-412 zo dňa
21.9.2010, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 3R/1/2009-412 zo dňa 21.9.2010 m e n í
tak, že
- p o t v r d z u j e plán reštrukturalizácie prijatý schvaľovacou schôdzou veriteľov dňa 27.8.2010, ktorý tvorí prílohu
tohto uznesenia
- končí reštrukturalizáciu povolenú uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 3R/1/2009-158 zo dňa 13.1.2010.
Poučenie:
1/ Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
2/ Ustanovenia plánu sa zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku stávajú účinnými voči
všetkým účastníkom plánu.
3/ Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas
podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas
neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre podmienené
pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
4/ Plán potvrdený súdom sa považuje za právny úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyžadovaný
osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Ak je pre vznik,
zmenu alebo zánik práva alebo záväzku obsiahnutého v pláne potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, právo
alebo záväzok vznikne, zmení sa alebo zanikne až rozhodnutím príslušného orgánu; príslušný orgán nemôže
odmietnuť vydať potrebné rozhodnutie len z dôvodu, že plán ako právny úkon nie je urobený vo forme alebo
spôsobom vyžadovaným osobitným predpisom.
5/ Ak plán neurčuje inak, plánom zostávajú nedotknuté práva veriteľov domáhať sa uspokojenia ich pôvodných
pohľadávok voči spoludlžníkom a ručiteľom dlžníka, ako aj práva veriteľov domáhať sa uspokojenia ich pôvodných
zabezpečených pohľadávok z majetku tretích osôb.
6/ Ak je to potrebné na dosiahnutie vzniku, zmeny alebo zániku práva predpokladaného plánom, účastník plánu
alebo dozorný správca sa môže domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle účastníka plánu bolo nahradené
rozhodnutím súdu.
7/ Zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú účinky začatia
reštrukturalizačného konania a zastavujú sa konania prerušené podľa § 118 ods. 4. Ak zo záväznej časti plánu
nevyplýva niečo iné, zaniká tiež funkcia veriteľského výboru a funkcia správcu.
Krajský súd v Bratislave dňa 27.12.2010
JUDr. Blažena Hirnerová, predsedníčka senátu

◘
K000002
sp.zn.: 3K/48/2009
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Kajský súd Bratislava
č.k. 2 CoKR/31/2010
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bizzare, s.r.o., Bajkalská 22,
821 09 Bratislava, IČO: 35 895 560, s ustanoveným správcom Mgr. Monikou Martonovou, so sídlom kancelárie
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu 1325, o určenie odmeny a náhrady výdavkov predbežného
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správcu, o odvolaní predbežného správcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I, č.k. 3K/48/2009-171 zo
dňa 19.1.2010 v spojení s doplňujúcim uznesením č.k. 3K/48/2009-253 zo dňa 13.4.2010, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č.k. 3K/48/2009-171 zo dňa 19.1.2010 v spojení
s doplňujúcim uznesením 3K/48/2009-253 zo dňa 13.4.2010 potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave dňa 22.11. 2010
JUDr. Blažena Hirnerová predsedníčka senátu
Za správnosť: Zuzana Romanová
dňa 27.12.2010
JUDr. Blažena Hirnerová

◘
K000003
sp.zn.: 32R/3/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO:
31 674 160, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01
Košice, IČO: 31 674 160.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Košice I dňa 28.12.2010
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa

◘
K000004
sp.zn.: 2R/4/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozefa Džurdženika v reštrukturalizácii, nar. 10.02.1966,
podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Džurdženik- GRAW, s miestom podnikania Mlynská 1489, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 17 292 361, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa
09.12.2010, uznesením č. k. 2R/4/2010-121 zo dňa 16.12.2010 p o t v r d i l reštrukturalizačný plán dlžníka
v znení prijatom schvaľovacou schôdzou dňa 06.12.2010, ktorý je prílohou tohto uznesenia, u k o n č i l
reštrukturalizáciu dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2010.
Okresný súd Prešov dňa 28.12.2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

◘
K000005
sp.zn.: 2K/45/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Franz Kahl Slovakia, s.r.o., so sídlom Včelárska 23,
080 06 Prešov, IČO: 31 674 089, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok takto
rozhodol
v y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka Franz Kahl Slovakia, s.r.o., so sídlom Včelárska 23, 080 06
Prešov, IČO: 31 674 089,
u s t a n o v u j e správcu Ing. Jána Partilu, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a 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 45/2010.
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
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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 alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny
preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť
účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku
uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky,
stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky
nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na
doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani
správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na
požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení
uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch
prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Podľa § 30 ods. 1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť
údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR).
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 (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 27.12.2010
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

◘
K000006
sp.zn.: 29K/60/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa- veriteľa Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská
Bystrica - Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO 00634816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka DUMIS, s.r.o., so sídlom ul. Nová 596, 972 17 Kanianka, IČO 36 301 361, takto
rozhodol
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Konkurzné konanie voči dlžníkovi DUMIS, s.r.o., so sídlom ul. Nová 596, 972 17 Kanianka, IČO 36 301 361, sa
z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len
tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli
uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť
preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1,
§ 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje
iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2010
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K000007
sp.zn.: 29K/7/2007
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Duchoň K.D.T. s miestom
podnikania Podjavorinskej 4, Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Otília Prachařová, so sídlom kancelárie
Centrum I 57/132, Dubnica nad Váhom, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Správca JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, Dubnica nad Váhom sa
o d v o l á v a z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.12.2010
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
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K000008
sp.zn.: 29K/25/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-VES, a.s., so
sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie
Piaristická 46, Trenčín, o návrhu správkyne na vydanie predbežného opatrenia takto
rozhodol
Návrh sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2010
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
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Správcovia
K000009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Igor Barna v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Ruská Poruba 7, 094 08 Ruská Poruba
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 12. 07. 1966
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2010 S1400
Spisová značka súdneho spisu: 3K/10/2010
Iné zverejnenie
ZÁPISNICA zo schôdze veriteľov v konkurznej veci sp. zn. 3K/10/2010 vedenej na Okresnom súde Prešov vo veci
úpadcu: Igor Barna, nar. 12. 07. 1966, bytom: Ruská Poruba 7, 094 08 Ruská Poruba, zastúpený Matúšom
Barnom
Dátum a čas konania schôdze veriteľov: 28. 12. 2010 o 10,00 hod.
Miesto konania schôdze veriteľov: Tolstého 7, 066 01 Humenné
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
Správkyňa, ktorá predsedá prvej schôdzi veriteľov, v zmysle ustanovení § 35 ods. 3 ZoKR privítala prítomných
veriteľov na prvej schôdzi veriteľov, ktorú zvolala v zmysle ustanovení § 34 ZoKR. Uviedla, že veritelia boli
zákonným spôsobom oboznámení s termínom, miestom a programom prvej schôdze veriteľov, ktoré skutočnosti
boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 225B/2010 dňa 24. 11. 2010. Po ukončení prezencie skonštatovala, že
na tejto schôdzi je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, čím je splnená
podmienka uznášaniaschopnosti v zmysle ustanovení § 35 ods. 3 ZoKR. Na schôdzi sú prítomní veritelia s počtom
hlasov: 145.000.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správkyňa informovala prítomných veriteľov, že odo dňa vyhlásenia konkurzu urobila tieto úkony:
- zverejnila oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu v OV č. 208/2010 zo dňa 28. 10. 2010
- zisťovala majetok úpadcu a následne na to zverejnila súpis oddelenej a všeobecnej podstaty v OV č. 208/2010 zo
dňa 28. 10. 2010
- dňa 07. 12. 2010 porovnala konečný zoznam pohľadávok podľa § 31 ods. 3 ZoKR na Okresnom súde v Prešove
pod dohľadom vyššej súdnej úradníčky a odovzdala tento konečný zoznam, pričom poprela pohľadávku veriteľa
Tatra banka, a.s., v sume 1.765,48 EUR, čo do zabezpečenia. O tejto skutočnosti telefonicky informovala
zástupkyňu veriteľa Tatra banka, a.s.
- zistila na základe informácie zástupcu úpadcu, že úpadca má vyporiadané BSM, ktoré zaniklo rozvodom
manželstva pred vyhlásením konkurzu
- požiadala súd, aby uznal konkurz za malý, pričom súd rozhodol o tom, že konkurz na majetok úpadcu Igora
Barnu v konkurze uznáva za malý a táto skutočnosť bola zverejnená v OV č. 232/2010 dňa 03. 12. 2010.
Správkyňa skonštatovala, že nikto z veriteľov ju nepožiadal, aby poprela pohľadávku iného veriteľa. Správkyňa
ďalej informovala prítomných veriteľov, že podľa jej dostupných informácií úpadca, ktorý je fyzickou osobou,
doposiaľ nepodal návrh súdu o oddlženie.
Hlasovanie: Za: 145.000 hlasov, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto.
Uznesenie č. 1: Prvá schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzu počtom
hlasov 145.000, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov veriteľov.
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ZoKR
Nikto z prítomných veriteľov nenavrhol výmenu správcu.
Uznesenie č. 2: Prvá schôdza veriteľov nevymenila správcu v zmysle ustanovení § 36 ZoKR.
4. Voľba jedného zástupcu veriteľov v zmysle ustanovení § 107 ZoKR
Predsedajúca správkyňa uviedla, že predmetný konkurz bol súdom uznaný za malý, a preto navrhla v zmysle
ustanovení § 107, ods. 2 ZoKR, aby zástupcom veriteľov bol veriteľ R&C Invest, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné.
Hlasovanie: Za: 145.000 hlasov, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto.
Uznesenie: Schôdza veriteľov zvolila jedného zástupcu veriteľov, a to veriteľa: R&C Invest, s.r.o., Štefánikova 4,
Humenné, počtom hlasov 145.000, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov veriteľov.
5. Záver
Predsedajúca správkyňa vyzvala prítomných veriteľov, aby uplatnili námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní
veritelia nevzniesli námietky voči prijatým uzneseniam, a preto skonštatovala, že boli prerokované všetky body
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programu konania prvej schôdze veriteľov a poďakovala prítomným veriteľom za účasť na schôdzi veriteľov.
Schôdza veriteľov bola ukončená o 11.15 hod.
Zapísala: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, v. r., správkyňa predsedajúca prvej schôdzi veriteľov

◘
K000010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
WINPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hlboká 17, 949 01 Nitra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 711 098
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová
Spisová značka správcovského spisu: S1485
Spisová značka súdneho spisu: 31K/36/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
V konkurznej veci úpadcu: WINPORT, s. r. o., so sídlom: Hlboká 17, 940 01 Nitra, IČO: 36 711 098, v súlade s ust.
§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca týmto zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10. 02. 2011 v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Župná 1147,
945 01 Komárno.
Program prvej schôdze veriteľov:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. voľba veriteľského orgánu
4. rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
Mgr. Ľubomíra Beňová, správca

◘
K000011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
E-TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Červenej armády 1060/13
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 768 448
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Spisová značka správcovského spisu: 3K 16/2010 S1162
Spisová značka súdneho spisu: 3K 16/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu: E-TRADE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Červenej armády
1060/13, 038 53 Turany, IČO: 36 768 448, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Jesenského 29, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 8,00
hod. do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese správcu alebo telefonicky na tel. č.: 043/4222969.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

◘
K000012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
BW a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Mária Cabadajová
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2010 S 1302
Spisová značka súdneho spisu: 4R/1/2010
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka: B W a.s., v reštrukturalizácii, IČO: 35 753 706, so sídlom:
Rakovo, 038 42 Príbovce, podľa ustanovenia § 128 ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR)
č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: kancelária správcu – M. Rázusa 5, Žilina
Dátum konania: 27. 12. 2010
Začiatok konania: 11,30 hod.
Prítomní:
- JUDr. Mária Cabadajová, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Vladimír Franko, predseda predstavenstva dlžníka: B W a.s.
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- veritelia:
BOLDEN, s.r.o., zastúpený p. T. Bojarčukom
Dexia banka Slovensko, a.s., zastúpená Ing. D. Ježíkom
NLB FACTOR, a.s. zastúpená JUDr. A. Balážikom
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Stanoviská na voľbu predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonala a prítomných privítala správkyňa dlžníka
JUDr. Mária Cabadajová, pričom prítomných poučila o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Správca dlžníka JUDr. Mária Cabadajová vyzvala prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského
výboru veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31 575 951. Hlasovanie: ZA: 2 veritelia – 2 hlasy, PROTI:
0 veriteľov – 0 hlasov, NEHLASOVAL: 1veriteľ – 1 hlas.
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné UZNESENIE č. 01-VV-4R/1/2010:
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 2 v zmysle ustanovenia § 127 ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31 575 951.
AD 3. V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj
o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
AD 4. Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31 575 951, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice
zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Žiline 27. 12. 2010
Zápisnicu vyhotovil a podpísal: Dexia banka Slovensko a.s., zastúpená Ing. Dušanom Ježíkom, predseda
veriteľského výboru

◘
K000013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
WINPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hlboká 17, 949 01 Nitra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 711 098
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová
Spisová značka správcovského spisu: S1485
Spisová značka súdneho spisu: 31K/36/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
V konkurznej veci úpadcu: WINPORT, s. r. o., so sídlom: Hlboká 17, 940 01 Nitra, IČO: 36 711 098, v súlade s ust.
§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca týmto zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10. 02. 2011 o 9.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese:
Župná 1147, 945 01 Komárno.
Program prvej schôdze veriteľov:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. voľba veriteľského orgánu
4. rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. záver
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
Mgr. Ľubomíra Beňová, správca

◘
K000014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Ivan Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Beňuš 391, 976 64 Beňuš
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27. 07. 1966
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Boľoš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 15/2010 S1140
Spisová značka súdneho spisu: 1K 15/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2915857837/1100, príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 72 ods.
2 ZKR
Zostatková suma:52,24
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):52,24 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K000015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Dagmar Cígerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 038 23 Dubové 261
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10. 4. 1968 (IČO: 40 632 890)
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Peter Vevurka
Spisová značka správcovského spisu: 2K 33/2010 S1130
Spisová značka súdneho spisu: 2K 33/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Peter Vevurka, predbežný správca konkurznej podstaty dlžníka: Dagmar Cígerová, nar. 10. 4. 1968, bytom:
038 23 Dubové 261 (IČO: 40 632 890), oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do
správcovského spisu je možné v sídle správcu na ul. Štefánikovej 269/24, Námestovo, každý pracovný deň
v úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Telefonický kontakt je možný na čísle 043 5522684.
JUDr. Peter Vevurka, predbežný správca

◘
K000016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Miroslav Černecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 962 04 Kriváň 160
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 07. 04. 1961
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ľubica Flíderová
Spisová značka správcovského spisu: 2K 52/2010 S1334
Spisová značka súdneho spisu: 2K 52/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ľubica Flíderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslava Černeckého, narodeného 07. 04. 1961,
bytom: 962 04 Kriváň číslo 160, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, č. k.
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2K 52/2010, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca
vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej
dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch v pondelok až
piatok v čase od 8.00 - 11. 00 hod. a od 12.00 - 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: 045 5320 428, mob.: 0903
552 449, alebo elektronickou poštou: lubica.fliderova@zoznam.sk.
JUDr. Ľubica Flíderová, správca.

◘
K000017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Boľoš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Spisová značka súdneho spisu: 2K 18/2007
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 12/2010 spoločnosťou
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Zostatková suma:119
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):119 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 12/2010 spoločnosťou
Palisády Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Zostatková suma:595
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):595 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 12/2010 JUDr. Ladislavom
Jakubcom - súdny exekútor, IČO: 31 782 361, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Zostatková suma:119
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):119 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 12/2010 spoločnosťou
Pelican, s.r.o., IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Zostatková suma:357
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):357 EUR
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Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100,0304754194/0900, úroky zo zostatku na účtoch za obdobie
11/2010
Zostatková suma:15,40
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):15,40 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 10,11,12/2010 JUDr. Adelou
Sochorovou, advokát, IČO: 31 808 948, Krátka 9, 811 03 Bratislava
Zostatková suma:357
Mena:EUR
Banka:Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):357 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K000018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
STROJTECH s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 312 436
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Martin Berec
Spisová značka správcovského spisu: 29R/6/2010
Spisová značka súdneho spisu: 29R/6/2010 S1265
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA Zo zasadnutia veriteľského výboru
Dlžník: Strojtech, s.r.o. Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
Dátum konania: 21. 12. 2010
Miesto konania: Strojtech, s.r.o. Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
Čas konania: 12:30 hod.
Prítomní:
VOLKSBANK Slovensko, a.s., člen a predseda veriteľského výboru
VÚB a.s., člen veriteľského výboru
ALEPTUS s.r.o., člen veriteľského výboru
Program: voľba predsedu veriteľského výboru, rozhodovanie o návrhu správcu dlžníka na predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu podľa 143 ZKR. Rozhodovanie o uložení záväzného
pokynu správcovi, aby veriteľskému výboru predložil predbežný návrh reštrukturalizačného plánu najneskôr do
31. 1. 2011.
VOLKSBANK Slovensko, a.s., na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Členovia veriteľského výboru zhodne navrhli za predsedu veriteľského výboru spoločnosť
VOLKSBANK Slovensko, a.s. VOLKSBANK Slovensko, a.s., následne vyzval členov veriteľského výboru, aby sa
hlasovaním vyjadrili, či súhlasia so zvolením obchodnej spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., za predsedu
veriteľského výboru. Hlasovanie: za: 3 hlasy (VOLKSBANK Slovensko, a.s., VÚB, a.s., ALEPTUS s.r.o.), proti:
0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov.
Bolo prijaté uznesenie: ,,Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru dlžníka STROJTECH, s.r.o.,
obchodnú spoločnosť VOLKSBANK Slovensko, a.s.“
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Predseda veriteľského výboru následne oboznámil členov veriteľského výboru s návrhom správcu o predĺženie
lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu podľa § 143 ZKR o 60 dní. Predseda
veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s predĺžením lehoty
na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Hlasovanie: za: 3 hlasy (VOLKSBANK
Slovensko, a.s., VÚB, a.s., ALEPTUS s.r.o.), proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov.
Bolo prijaté uznesenie: ,,Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie o 60 dní.“
Predseda veriteľského výboru následne oboznámil členov veriteľského výboru s návrhom na uloženie záväzného
pokynu správcovi, aby veriteľskému výboru predložil predbežný návrh reštrukturalizačného plánu najneskôr do
31. 1. 2011. Predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či
súhlasia s uložením záväzného pokynu správcovi, aby veriteľskému výboru predložil predbežný návrh
reštrukturalizačného plánu najneskôr do 31. 1. 2011.
Bolo prijaté uznesenie: ,,Veriteľský výbor ukladá správcovi povinnosť predložiť veriteľskému výboru predbežný
návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka najneskôr do 31. 1. 2011.“
V Bratislave 21. decembra 2010
VOLKSBANK Slovensko, a.s., v. z. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., JUDr. František Sedlačko, LL.M., konateľ

◘
K000019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Karol Gallík Progreisinteriér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Podtatranská 137/6,05801 Poprad
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14. 12. 1968/37 110 861
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Michal Jakubek
Spisová značka správcovského spisu: 2 K/67/2009/ S/751
Spisová značka súdneho spisu: 2 K /67/2009
Iné zverejnenie
Spisová značka súdneho spisu 2 K/ 67/ 2009
Spisová značka správcovského spisu 2 K/ 67/ 2009 S 751
Meno a priezvisko /Obchodné meno úpadcu/ dlžníka: Karol Gallík, nar. 14. 12. 1968, podnikajúceho pod
obchodným menom: Karol Gallík Progresinteriér, s miestom podnikania: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO:
37 110 861
Iné zverejnenie:
Speňažovanie podstaty úpadcu
Správca úpadcu Karol Gallík, nar. 14. 12. 1968, podnikajúceho pod obchodným menom: Karol Gallík
Progresinteriér, s miestom podnikania: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 37 110 861, ponúka v 5. kole
ponukového konania speňaženie majetku úpadcu mimo dražby
Hnuteľné veci: Hodnota hnuteľných vecí vychádza zo znaleckého posudku č. 1/2010 znalca: Ing. Mária Imrichová,
znížená o 70 % na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo schôdze konanej dňa 10. 12. 2010.
1/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Sektor bytový. Všeobecná hodnota bez DPH je 955,83 €.
2/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Obývačkový sektor. Všeobecná hodnota bez DPH je 1.170,70 €.
3/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Spálňový sektor, Všeobecná hodnota bez DPH je 1.090,53 €.
4/Popis hnuteľnej veci/súbor. Detský sektor . Všeobecná hodnota bez DPH je 584,81 €.
5/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Sedacie súpravy. Všeobecná hodnota bez DPH je 1.867,26 €.
6/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Kuchynský sektor . Všeobecná hodnota bez DPH je 2.017,41 €.
7/ Popis hnuteľnej veci/súbor. Inventár. Všeobecná hodnota s DPH je 119,38 €.
Celkom hodnota hnuteľných vecí predstavuje sumu 7.805,92 €. Bez DPH.
Podmienky ponukového konania:
1. Spôsob určenia ceny - najvýhodnejšia ceny v rámci ponukového konania.
2. Ponuka záujemcu musí byť doručená (poštou, alebo osobne oproti podpisu) na adresu správcu: JUDr. Michal
Jakubek, ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou, do 20. 01. 2011 najneskôr do 17.00 hod.
v zalepenej obálke s označením „Konkurz neotvárať“ č. k. 2 K/ 67/ 2009, spolu s výpisom registra, resp.
živnostenského listu, resp. rodného listu.
3. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese správcu do 5 dní od lehoty na
doručenia obálok.
4. Záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu vo výške 100 % ponuky, a to na účet správcu, č. ú.: 2720399151/0200,
vedený vo VÚB Banke najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle: 0908 380 390 v úradných hodinách v správcovskej
kancelárii.
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6. Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom na základe
telefonického dohovoru správcu.
7. Podľa výsledkov prvého kola správca zvolá ďalšie zasadnutie veriteľského výboru, ktorý rozhodne o ďalšom
postupe speňažovania.
Vo Vranove nad Topľou 29. 12. 2010
JUDr. Michal Jakubek, správca

◘
K000020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
B W a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Mária Cabadajová
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2010 S 1302
Spisová značka súdneho spisu: 4R/1/2010
Iné zverejnenie
Zápisnica o priebehu schôdze veriteľov B W a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom: Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO:
35 753 706, podľa ustanovenia § 126 ods. 4 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení
Miesto konania: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Dátum konania: 27.12.2010
Začiatok konania: 10.00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Mária Cabadajová, reštrukturalizačný správca, predseda schôdze veriteľov a spracovateľ zápisnice
- JUDr. Jaroslav Macek, konajúci sudca v rámci reštrukturalizačného konania
- Vladimír Franko, konateľ dlžníka
- veritelia, podľa Zoznamu prítomných veriteľov tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice, ako jej príloha.
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Správa o činnosti reštrukturalizačného správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze
veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne – zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizačnému konaniu
5. Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod.
Ad 1.) Na úvod správca ako predseda schôdze veriteľov skonštatoval, že schôdza veriteľov bola riadne zvolaná
v zmysle ustanovenia § 126 ods. 1 ZKR, a to zverejnením oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom
vestníku č. OV 222B/2010 dňa 19.11.2010, pričom vzhľadom na účasť veriteľov, podľa Zoznamu prítomných
veriteľov, je schôdza veriteľov v zmysle ustanovenia § 126 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, keďže sú prítomní
aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Správca následne informoval prítomných veriteľov o ich zákonných
právach a povinnostiach v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. Správca skonštatoval, že do reštrukturalizačného konania si
prihlásilo svoje pohľadávky celkom 13 veriteľov v celkovej sume 6.132.634,47 EUR, z čoho zistené pohľadávky
predstavujú sumu 6.131.635,04 EUR. Z toho dvaja veritelia si prihlásili svoje pohľadávky ako zabezpečené, a to
spoločnosti BOLDEN, s.r.o., Brno a Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina. Správca v zákonom stanovenej lehote
poprel pohľadávku jedného veriteľa - BOLDEN, s.r.o., Brno - čo do zabezpečenia pohľadávky zabezpečovacím
právom, a to z dôvodu, že bianco zmenka nie je zabezpečovacím právom v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 7/2005
Z.z. Správca konštatuje, že vzhľadom na uvedené veriteľ BOLDEN, s.r.o. nemá hlasovacie právo na schôdzi
veriteľov z dôvodu popretia, že bolo popreté ich zabezpečenie zabezpečovacím právom. Na schôdzu konkurzných
veriteľov sa dostavili celkom 4 veritelia – podľa prezenčnej listiny, ktorých zistené pohľadávky predstavujú sumu vo
výške 5.750.338,79 EUR. Konštatuje sa, že schôdza je uznášaniaschopná, pohľadávky všetkých veriteľov boli
zistené, všetci veritelia sú oprávnení hlasovať, pričom počet hlasov prítomných veriteľov predstavuje celkom
5.750.338 Eur. Záverom prvého bodu programu schôdze veriteľov správca oboznámil prítomných s ďalšími bodmi
programu, jednotlivými relevantnými právnymi skutočnosťami, ktoré predchádzali schôdzi veriteľov, ako aj so
základnými právami a povinnosťami veriteľov v rámci ďalšieho priebehu schôdze veriteľov. Po ukončení tohto bodu
programu správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu, a to informovaniu veriteľov o činnosti reštrukturalizačného
správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze veriteľov.
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Ad 2.) Správca v tejto časti programu podrobne informoval prítomných veriteľov o činnosti reštrukturalizačného
správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze veriteľov. Uviedol všetky právne kroky
správcu pred začatím reštrukturalizácie, po povolení reštrukturalizačného konania, ďalej oboznámil veriteľov
o počte veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky, o výške zistených, popretých pohľadávok, zákonom
stanovených lehotách na prihlasovanie pohľadávok a popieranie pohľadávok. Podrobná činnosť správcu je
opísaná v správe správcu o jeho činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice. Následne správca požiadal prítomného štatutárneho zástupcu o podanie informácie. Štatutárny
zástupca dlžníka informoval o zložitej situácii v spoločnosti, o projektoch, ktoré sa nepodarilo zrealizovať, čím
vznikli spoločnosti dlhy, ktoré vznikli a ktoré nie je možné prekryť (spoločnosť financovala projekty jednak
z vlastných zdrojov, jednak formou úveru od Dexia banky Slovensko, a.s., Žilina). Reštrukturalizačný plán nebude
meniť zásadné plány spoločnosti, bude viazaný stále na výstavbu diaľnice D1. Ďalej sa štatutárny zástupca opieral
sa o skutočnosti uvedené v reštrukturalizačnom pláne a vyzval veriteľov na prípadné otázky. Na štatutárneho
zástupcu dlžníka neboli žiadne otázky.
Ad 3.) Po naplnení druhého bodu programu správca ako predseda schôdze veriteľov pristúpil k voľbe veriteľského
výboru, a to v zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 ZKR. Správca oboznámil prítomných s postupom a formou
hlasovania o jednotlivých členoch veriteľského výboru, najmä s tým, že na hlasovacie lístky, ktoré veritelia obdržali
pri prezentácii, budú po vyznačení svojich identifikačných údajov, zapisovať počas hlasovania jednotlivých
správcom navrhnutých kandidátov na členov veriteľského výboru, pričom svoje stanovisko k jeho voľbe vyjadria
zakrúžkovaním príslušnej voľby – za, proti. Správca tiež poučil prítomných veriteľov, že právo hlasovať majú
v zmysle § 126 ods. 3 ZKR veritelia, ktorých pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, pričom na
každé jedno euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas. V prípade, ak veriteľ nevyplní údaje na hlasovacom
lístku, resp. tieto vyplní nesprávne, považuje sa jeho hlasovanie o príslušnom veriteľovi za neplatné. Správca
následne postupne predložil v zmysle ustanovenia § 127 ZKR schôdzi veriteľov nasledovné návrhy na členov
veriteľského výboru (striedavo zabezpečeného veriteľa a nezabezpečeného veriteľa, tak aby pomer medzi nimi bol
vo veriteľskom výbore zásadne vyrovnaný), pričom po oboznámení schôdze veriteľov s kandidátom na člena
veriteľského výboru, vyzval veriteľov na hlasovanie o ich voľbe. Pred hlasovaním vystúpil zástupca spoločnosti
BOLDEN, s.r.o., že berie zabezpečovacie právo vo všetkých prihlásených pohľadávkach späť; správca zobral túto
skutočnosť na vedomie. S ohľadom na uvedené správca konštatuje, že spoločnosť BOLDEN s.r.o. má postavenie
nezabezpečeného veriteľa s oprávnením hlasovať na schôdzi veriteľov. Veritelia pristúpili k hlasovaniu
prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 1 o voľbe NLB FACTOR, a.s. za člena veriteľského výboru: 1) NLB
FACTOR, a.s., Bratislava - nezabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.750.338 Za: 5.750.338
Proti: 0 Po vykonaní hlasovania o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru, správca prerušil schôdzu
veriteľov na 2 minúty za účelom spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca opätovne pokračoval
v schôdzi veriteľov a konštatoval, že kandidát na člena veriteľského výboru bol zvolený ako prvý člen veriteľského
výboru počtom hlasov 5.750.338 z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať, t. j. bol
zvolený 100 % prítomných, hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu prostredníctvom
hlasovacieho lístku č. 2 o voľbe BOLDEN, s.r.o., Brno za člena veriteľského výboru: 2) BOLDEN, s.r.o., Brno nezabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.750.338 Za: 5.750.338 Proti: 0 Po vykonaní hlasovania
o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru, správca prerušil schôdzu veriteľov na 2 minúty za účelom
spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca opätovne pokračoval v schôdzi veriteľov a konštatoval, že
kandidát na člena veriteľského výboru bol zvolený ako druhý člen veriteľského výboru počtom hlasov 5.750.338
z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať, t. j. bol zvolený 100 % prítomných,
hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 3 o voľbe
Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina, za člena veriteľského výboru: 3) Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina zabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.750.338 Za: 5.750.338 Proti: 0 Po vykonaní hlasovania
o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru, správca prerušil schôdzu veriteľov na 2 minúty za účelom
spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca opätovne pokračoval v schôdzi veriteľov a konštatoval, že
kandidát na člena veriteľského výboru bol zvolený ako tretí člen veriteľského výboru počtom hlasov 5.750.338
z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať, t. j. bol zvolený 100 % prítomných,
hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 4 o voľbe
URBAN PROJEKCIA, s.r.o., Dolný Kubín, a za člena veriteľského výboru: 4) URBAN PROJEKCIA, s.r.o., Dolný
Kubín - nezabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.750.338 Za: 5.750.338 Proti: 0 Správca
konštatuje, že s poukazom na ustanovenie § 127 ods. 1 ZKV ak po skončení hlasovania sú zvolení len štyria
členovia veriteľského výboru, štvrtý člen veriteľského výboru sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je len
trojčlenný. S ohľadom na uvedené bol zvolený veriteľský výbor len trojčlenný. Po ukončení hlasovania a voľbe
trojčlenného výboru správca otvoril ďalší bod programu, pričom vyzval prítomných veriteľov, aby sa v krátkosti
vyjadrili k reštrukturalizácii dlžníka.
Ad 4.) Za účelom zistenia stanovísk prihlásených veriteľov k reštrukturalizačnému konaniu správkyňa požiadala
prítomných veriteľov, ak majú pripomienky k správe, resp. informácii dlžníka, aby sa v tomto bode vyjadrili.
K reštrukturalizácii dlžníka sa vyjadrili: Dexia banka Slovensko, a.s., uvádza, že majú záujem na tom, aby v čo
najkratšom čase boli uspokojení, ich stanovisko sa bude vyvíjať podľa toho, ako sa bude vyvíjať, resp. ako plánuje
hospodáriť dlžník počas reštrukturalizácie, ako to vyzerá ohľadom odberu štrku a výstavby diaľnice. Zástupca NLB
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FACTOR, a.s. sa stotožňuje so stanoviskom Dexia banka Slovensko, a.s., s tým, aby bolo predložených čo najviac
podkladov a dokumentov k reštrukturalizácii.
Ad 5.) Prvá schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenia:
1.1. Prijaté uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov berie bez výhrad na vedomie správu správcu o činnosti správcu
a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze veriteľov.
1.2. Prijaté uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov berie bez výhrad na vedomie správu dlžníka o jeho činnosti
1.3. Prijaté uznesenie č. 3: – Veritelia prihlásených pohľadávok týmto na schôdzi veriteľov dlžníka: B W a.s.,
v reštrukturalizácii, Rakovo, ktorá sa uskutočnila dňa 27.12.2010, volia v zmysle ustanovenia § 127 ZKR 100 %
počtom hlasov prítomných veriteľov nasledovných členov veriteľského výboru:
1. NLB FACTOR, a.s., Bratislava,
2. BOLDEN, s.r.o., Brno a
3. Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina.
Záverom tohto bodu programu správca v zmysle ustanovenia § 128 ZKR navrhol, aby bolo zvolané prvé
zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutoční ihneď po skončení schôdze veriteľov, za účelom zvolenia
predsedu veriteľského výboru. Zvolený veriteľský výbor s počtom hlasov 100 % súhlasili, aby sa prvé zasadnutie
veriteľského výboru konalo bezprostredne po skončení schôdze veriteľov. Správca ukončil schôdzu veriteľov
o 11.30 hod., pričom prítomným poďakoval za ich účasť. Zároveň oboznámil schôdzu veriteľov, že táto zápisnica
bude predložená ihneď po ukončení schôdze veriteľov prítomnému reštrukturalizačnému sudcovi.
V Žiline dňa 27. 12. 2010
Zápisnicu spísal: JUDr. Mária Cabadajová, správca
Potvrdzujem prevzatie zápisnice za Okresný súd Žilina v Žiline dňa 27. 12. 2010: JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Za dlžníka: Vladimír Franko, predseda predstavenstva

◘
K000021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 038 42 Rakovo 137
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31 617 883
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Mária Cabadajová
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2010 S 1302
Spisová značka súdneho spisu: 4R/2/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka: PROFIL RAKOVO, spol. s r.o. v reštrukturalizácii, IČO:
31 617 883, so sídlom 038 42 Rakovo 137, podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: kancelária správcu – M. Rázusa 5, Žilina
Dátum konania: 27.12.2010
Začiatok konania: 14,00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Mária Cabadajová, reštrukturalizačný správca
- Vladimír Franko, konateľ dlžníka PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- veritelia: ICOS, a.s. Košice, zastúpená Ing. M. Mackom, NLB FACTOR, a.s., zastúpená JUDr. A. Balážikom,
TRADEPETROL, a.s., zastúpená Ing. E. Slaninákom
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Predloženie reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
4. Rôzne
5. Záver
AD 1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Mária
Cabadajová, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Správca dlžníka JUDr. Mária Cabadajová vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského
výboru veriteľa: NLB FACTOR, a.s., IČO: 35 913 355. Hlasovanie: ZA: 2 veritelia – 2 hlasy PROTI: 0 veriteľov –
0 hlasov NEHLASOVAL: 1veriteľ – 1 hlas
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné UZNESENIE č. 01-VV-4R/2/2010:
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Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 2 v zmysle ustanovenia § 127 ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského výboru
veriteľa NLB FACTOR, a.s., IČO: 35 913 355.
AD 3. V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovení ZoKR predložil návrh reštrukturalizačného plánu na
predbežné schválenie veriteľskému výboru. Finančný manažér predstavil základné atribúty plánu a vyzval veriteľov
na pripomienkovanie reštrukturalizačného plánu v zákonom stanovenej lehote maximálne 15 dní.
AD 4. Pre efektívnu budúcu komunikáciu sa veritelia a dlžník dohodli, že akékoľvek zmeny v reštrukturalizačnom
pláne budú distribuované primárne v elektronickej forme na mailové adresy zúčastnených zástupcov veriteľov.
AD 5. Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ NLB FACTOR, a.s., IČO: 35 913 355,
ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice zákonným
spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods. (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Žiline 27. 12. 2010
Zápisnicu vyhotovil a podpísal: NLB FACTOR, a.s., zastúpená: JUDr. A. Balážikom, predseda veriteľského výboru

◘
K000022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
WINPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hlboká 17, 949 01 Nitra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 711 098
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová
Spisová značka správcovského spisu: S1485
Spisová značka súdneho spisu: 31K/36/2010
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2114,63
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070016 splatná dňa 29.09.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2114,63 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1769,83
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070017 splatná dňa 29.09.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1769,83 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:446,05
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070014 splatná dňa 07.10.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):446,05 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1095,40
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070015 splatná dňa 07.10.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1095,40 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:283,72
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080002 splatná dňa 19.06.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):283,72 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1038,64
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080003 splatná dňa 15.08.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1038,64 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:50,87
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070018 splatná dňa 14.11.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50,87 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:122,96
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070019 splatná dňa 14.11.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):122,96 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1145,58
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070008 splatná dňa 30.06.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1145,58 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:5950,36
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070007 splatná dňa 16.07.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):5950,36 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1579,92
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070005 splatná dňa 30.05.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1579,92 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2146,19
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070006 splatná dňa 29.06.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2146,19 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:3202,10
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070010 splatná dňa 18.08.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3202,10 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:995,82
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070009 splatná dňa 20.07.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):995,82 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:166,43
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070011 splatná dňa 01.08.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):166,43 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:22,75
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070012 splatná dňa 01.08.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):22,75 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
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Celková suma:483,90
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090003 splatná dňa 14.04.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):483,90 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1849,44
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090001 splatná dňa 17.03.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1849,44 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2311,28
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080021 splatná dňa 14.01.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2311,28 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:183,97
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080015 splatná dňa 15.12.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):183,97 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2350,28
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090013 splatná dňa 15.10.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2350,28 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1756,42
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090009 splatná dňa 15.07.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1756,42 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2464,43
Mena:euro
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Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090007 splatná dňa 14.06.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2464,43 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2239,02
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, %17 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10090005 splatná dňa 15.05.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2239,02 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1241,66
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080010 splatná dňa 15.10.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1241,66 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1777,49
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080009 splatná dňa 15.10.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1777,49 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2613,50
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080006 splatná dňa 14.09.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2613,50 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2891,14
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080004 splatná dňa15.07.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2891,14 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:471,93
Mena:euro
Dlžník:HANT BA, a. s., so sídlom Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080005 splatná dňa 21.08.2008
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Súpisová hodnota majetku (aj mena):471,93 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1411,82
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080016 splatná dňa 15.12.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1411,82 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:331,94
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080012 splatná dňa 15.10.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):331,94 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:322,20
Mena:euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080011 splatná dňa 15.10.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):322,20 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:4447,90
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080014 splatná dňa 15.12.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4447,90 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2398,90
Mena:euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080013 splatná dňa 22.11.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2398,90 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:54,85
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080019 splatná dňa 24.01.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):54,85 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:35025,45
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080018 splatná dňa 14.01.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):35025,45 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1038,84
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená faktúra č. 10070001 splatná dňa 28.03.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1038,84 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:814,74
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená faktúra č. 10080023 splatná dňa 30.01.2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):814,74 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2769,26
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10070004 splatná dňa 17.04.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2769,26 euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1818,72
Mena:Euro
Dlžník:ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 100700002 splatná dňa 29.03.2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1818,72 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:1532,66
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080008 splatná dňa 15.10.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1532,66 Euro
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:230,15
Mena:Euro
Dlžník:SIBAMAC, a. s., so sídlom Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená časť faktúry č. 10080007 splatnej dňa 14.09.2008
Súpisová hodnota majetku (aj mena):230,15
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K000023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 038 42 Rakovo 137
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31 617 883
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Mária Cabadajová
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2010 S 1302
Spisová značka súdneho spisu: 4R/2/2010
Iné zverejnenie
Zápisnica o priebehu schôdze veriteľov PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., 038 42 Rakovo 137, IČO: 31 617 883,
podľa ustanovenia § 126 ods. 4 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení
Miesto konania: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Dátum konania: 27.12.2010
Začiatok konania: 13.00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Mária Cabadajová, reštrukturalizačný správca, predseda schôdze veriteľov a spracovateľ zápisnice
- JUDr. Jaroslav Macek, konajúci sudca v rámci reštrukturalizačného konania
- Vladimír Franko, konateľ dlžníka
- veritelia, podľa Zoznamu prítomných veriteľov tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice, ako jej príloha.
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Správa o činnosti reštrukturalizačného správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze
veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne – zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizačnému konaniu
5. Záver. Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Ad 1.) Na úvod správca ako predseda schôdze veriteľov skonštatoval, že schôdza veriteľov bola riadne zvolaná
v zmysle ustanovenia § 126 ods. 1 ZKR, a to zverejnením oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom
vestníku č. OV 222B/2010 dňa 19.11.2010, pričom vzhľadom na účasť veriteľov podľa Zoznamu prítomných
veriteľov je schôdza veriteľov v zmysle ustanovenia § 126 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, keďže sú prítomní
aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Správca skonštatoval, že do reštrukturalizačného konania si prihlásilo
svoje pohľadávky celkom 16 veriteľov v celkovej sume 5.150.317,75 EUR, z čoho zistené pohľadávky predstavujú
sumu 5.145.317,75 EUR. Z toho dvaja veritelia si prihlásili svoje pohľadávky ako zabezpečené, a to spoločnosti
NLB FACTOR, a.s., Bratislava a JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske Teplice. Správca v zákonom stanovenej lehote
poprel (čiastočne alebo v celom rozsahu) pohľadávky veriteľov vo výške 4.600,33 EUR. Pokiaľ ide o spoločnosť
JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske Teplice – prihlásenú zabezpečenú pohľadávku správca poprel čo do zabezpečenia
pohľadávky zabezpečovacím právom, a to z dôvodu, že bianco zmenka nie je zabezpečovacím právom v zmysle
ustanovenia § 8 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca konštatuje, že vzhľadom na uvedené veriteľ JOKA TEAM, s.r.o. nemá
hlasovacie právo na schôdzi veriteľov z dôvodu popretia, že bolo popreté ich zabezpečenie zabezpečovacím
právom. Na schôdzu konkurzných veriteľov sa dostavili celkom 4 veritelia – podľa prezenčnej listiny, ktorých
zistené pohľadávky predstavujú sumu vo výške 5.089.581,23 EUR. Konštatuje sa, že schôdza je uznášania
schopná, pohľadávky všetkých veriteľov boli zistené, všetci veritelia sú oprávnení hlasovať, pričom počet hlasov
prítomných veriteľov predstavuje celkom 5.089.580. Záverom prvého bodu programu schôdze veriteľov, správca
oboznámil prítomných s ďalšími bodmi programu, jednotlivými relevantnými právnymi skutočnosťami, ktoré
predchádzali schôdzi veriteľov, ako aj so základnými právami a povinnosťami veriteľov v rámci ďalšieho priebehu
schôdze veriteľov. Po ukončení tohto bodu programu správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu, a to
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informovaniu veriteľov o činnosti reštrukturalizačného správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania
prvej schôdze veriteľov
Ad 2.) Správca v tejto časti programu podrobne informoval prítomných veriteľov o činnosti reštrukturalizačného
správcu a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze veriteľov. Uviedol všetky právne kroky
správcu pred začatím reštrukturalizácie, po povolení reštrukturalizačného konania, ďalej oboznámil veriteľov
o počte veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky, o výške zistených, popretých pohľadávok, zákonom
stanovených lehotách na prihlasovanie pohľadávok a popieranie pohľadávok. Podrobná činnosť správcu je
opísaná v správe správcu o jeho činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice. Následne správca požiadal prítomného štatutárneho zástupcu o podanie informácie. Štatutárny
zástupca dlžníka informoval o zložitej situácii v spoločnosti, o dôvodoch poklesu výroby a o ekonomickej situácii
dlžníka.
Ad 3.) Po naplnení druhého bodu programu, správca ako predseda schôdze veriteľov pristúpil k voľbe veriteľského
výboru a to v zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 ZKR. Správca oboznámil prítomných s postupom a formou
hlasovania o jednotlivých členoch veriteľského výboru, najmä s tým, že na hlasovacie lístky, ktoré veritelia obdržali
pri prezentácii, budú po vyznačení svojich identifikačných údajov, zapisovať počas hlasovania jednotlivých
správcom navrhnutých kandidátov na členov veriteľského výboru, pričom svoje stanovisko k jeho voľbe vyjadria
zakrúžkovaním príslušnej voľby – za, proti. Správca tiež poučil prítomných veriteľov, že právo hlasovať majú
v zmysle § 126 ods. 3 ZKR veritelia, ktorých pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, pričom na
každé jedno euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas. V prípade, ak veriteľ nevyplní údaje na hlasovacom
lístku, resp. tieto vyplní nesprávne, považuje sa jeho hlasovanie o príslušnom veriteľovi za neplatné. Správca
následne postupne predložil v zmysle ustanovenia § 127 ZKR schôdzi veriteľov nasledovné návrhy na členov
veriteľského výboru, pričom po oboznámení schôdze veriteľov s kandidátom na člena veriteľského výboru, vyzval
veriteľov na hlasovanie o ich voľbe. Pred hlasovaním vystúpil zástupca spoločnosti JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske
Teplice, že berie zabezpečovacie právo vo všetkých prihlásených pohľadávkach späť; správca zobral túto
skutočnosť na vedomie. S ohľadom na uvedené správca konštatuje, že spoločnosť JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske
Teplice má postavenie nezabezpečeného veriteľa s oprávnením hlasovať na schôdzi veriteľov. Veritelia pristúpili
k hlasovaniu prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 1 o voľbe NLB FACTOR, a.s. za člena veriteľského výboru:
1) NLB FACTOR, a.s., Bratislava - zabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.089.580 Za:
5.089.580 Proti: 0 Po vykonaní hlasovania o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru, správca prerušil
schôdzu veriteľov na 2 minúty za účelom spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca opätovne
pokračoval v schôdzi veriteľov a konštatoval, že kandidát na člena veriteľského výboru bol zvolený ako prvý člen
veriteľského výboru počtom hlasov 5.089.580 z celkového počtu hlasov prítomných veriteľov oprávnených
hlasovať, t. j. bol zvolený 100 % prítomných, hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu
prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 2 o voľbe JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske Teplice za člena veriteľského
výboru: 2) JOKA TEAM, s.r.o., Turčianske Teplice - nezabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov:
5.089.580 Za: 2448215 Proti: 2641365 Po vykonaní hlasovania o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru,
správca prerušil schôdzu veriteľov na 2 minúty za účelom spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca
opätovne pokračoval v schôdzi veriteľov a konštatoval, že: platný hlas: 4 veritelia 5 089 580 hlasov - z toho ZA:
3 veritelia 2 448 215 hlasov PROTI : 1 veriteľ 2 641 365 hlasov ZDRŽAL SA: 0 potrebná väčšina na schválenie
2 544 790 hlasov, t. j. nebol schválený návrh na zvolenie JOKA TEAM, s.r.o. za člena veriteľského výboru
s potrebným počtom prítomných, hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu prostredníctvom
hlasovacieho lístku č. 3 o voľbe TRADEPETROL, a.s. za člena veriteľského výboru: 3) TRADEPETROL, a.s.,
Bratislava - nezabezpečený veriteľ Hlasovanie: Celkový počet hlasov: 5.089.580 Za: 4 967 242 Proti: 0 Zdržal sa:
122 338 Po vykonaní hlasovania o tomto kandidátovi na člena veriteľského výboru, správca prerušil schôdzu
veriteľov na 2 minúty za účelom spočítania hlasov veriteľov. Po spočítaní hlasov správca opätovne pokračoval
v schôdzi veriteľov a konštatoval, že: Platný hlas 4 veritelia 5 089 580 hlasov - z toho ZA 3 veritelia 4 967 242
hlasov PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 1 veriteľ 122 338 hlasov potrebná väčšina na schválenie 2 544 790 hlasov, t. j. bol
schválený návrh na zvolenie TRADEPETROL, a.s. za člena veriteľského výboru potrebným počtom prítomných,
hlasujúcich veriteľov. Následne veritelia pristúpili k hlasovaniu prostredníctvom hlasovacieho lístku č. 4 o voľbe
ICOS, a.s., Košice za člena veriteľského výboru: 4) ICOS, a.s., Košice – nezabezpečený veriteľ Hlasovanie:
Celkový počet hlasov: 5.089.580 Za: 5.089.580 Proti: 0 Po vykonaní hlasovania o tomto kandidátovi na člena
veriteľského výboru, správca prerušil schôdzu veriteľov na 2 minúty za účelom spočítania hlasov veriteľov. Po
spočítaní hlasov správca opätovne pokračoval v schôdzi veriteľov a konštatoval, že kandidát na člena veriteľského
výboru bol zvolený ako prvý člen veriteľského výboru počtom hlasov 5.089.580 z celkového počtu hlasov
prítomných veriteľov oprávnených hlasovať, t. j. bol zvolený 100 % prítomných, hlasujúcich veriteľov. Po ukončení
hlasovania a voľbe trojčlenného výboru správca otvoril ďalší bod programu.
Ad 4.) Za účelom zistenia stanovísk prihlásených veriteľov k reštrukturalizačnému konaniu správkyňa požiadala
prítomných veriteľov, ak majú pripomienky k správe, resp. informácií dlžníka, aby sa v tomto bode vyjadrili. Žiaden
z prítomných veriteľov nemal pripomienky k správe, resp. k informáciám dlžníka ohľadne reštrukturalizačného
konania.
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Ad 5.) Prvá schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenia:
1.1. Prijaté uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov berie bez výhrad na vedomie správu správcu o činnosti správcu
a stave reštrukturalizačného konania do konania prvej schôdze veriteľov.
1.2. Prijaté uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov berie bez výhrad na vedomie správu dlžníka o jeho činnosti
1.3. Prijaté uznesenie č. 3: – Veritelia prihlásených pohľadávok týmto na schôdzi veriteľov dlžníka PROFIL
RAKOVO, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, Rakovo, ktorá sa uskutočnila dňa 27.12.2010, volia v zmysle
ustanovenia § 127 ZKR potrebným počtom hlasov prítomných veriteľov nasledovných členov veriteľského výboru:
1. NLB FACTOR, a.s., Bratislava,
2. TRADEPETROL, a.s., Bratislava
3. ICOS, a.s., Košice.
Záverom tohto bodu programu správca v zmysle ustanovenia § 128 ZKR navrhol, aby bolo zvolané prvé
zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutoční ihneď po skončení schôdze veriteľov za účelom zvolenia
predsedu veriteľského výboru. Zvolený veriteľský výbor s počtom hlasov 100 % súhlasil, aby sa prvé zasadnutie
veriteľského výboru konalo bezprostredne po skončení schôdze veriteľov. Správca ukončil schôdzu veriteľov
o 14.00 hod., pričom prítomným poďakoval za ich účasť. Zároveň oboznámil schôdzu veriteľov, že táto zápisnica
bude predložená ihneď po ukončení schôdze veriteľov prítomnému reštrukturalizačnému sudcovi.
Zápisnicu spísal: JUDr. Mária Cabadajová, správca
Potvrdzujem prevzatie zápisnice za Okresný súd Žilina, v Žiline dňa 27. 12. 2010: JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Za dlžníka: Vladimír Franko, konateľ
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Krajský súd v Banskej Bystrici
K000024
Sp. zn.: 51-24K 71/96-Že
Upovedomenie o podaní konečnej správy a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: LAS s.r.o. „v konkurze“, Palugayho 1, Liptovský Mikuláš,
IČO: 31 644 805, upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty JUDr. Peter
Gruber predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
doručenú súdu dňa 20. decembra 2010 a doplnenú doručenú súdu dňa 28. decembra 2010.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej tabuli Krajského súdu v Banskej
Bystrici.
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
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