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K012631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RoTTeL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovanská 34, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 490 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Gregová
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2011S1423
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 2.ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze úpadcu RoTTeL, s.r.o. v konkurze

V Prešove, dňa 4.11.2011
Sp.značka : 3K/21/2011
č. správcovského spisu: 3K/21/2011 S1423

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze úpadcu RoTTeL, s.r.o. Petrovanská 34, 080
01 Prešov, IČO: 36 490 270 v konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp.značka: 3K/21/2011,
spísaná dňa 4.novembra 2011.

Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2011 o 9:30 hod v kanceláriu správcu
JUDr. Lenka Gregová, Slánska 20A, 080 06 Prešov.

Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru :
- ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 797 332, zastúpený JUDr. Jaroslavom
Kováčom, počet hlasov: 1
- Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222, zastúpená JUDr.
Martinou Daňovou, počet hlasov: 1
Správca konkurznej podstaty JUDr. Lenka Gregová,
Úpadca sa na zasadnutí veriteľského výboru nezúčastnil.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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K I. bodu zasadnutia: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a oboznámil členov veriteľského výboru s tým, že:
1)
sa zasadnutia veriteľského výboru zúčastňujú 2 členovia veriteľského výboru, každý člen
veriteľského výboru má pri hlasovaní 1 hlas, a preto je zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38
ods. 2 ZKR uznášaniaschopné.,
2)

druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolali členovia veriteľského výboru ,

3)

zasadnutiu bude predsedať správca v zmysle § 38 ZKR,

4)

program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Schválenie postupu proti štatutárnemu orgánu úpadcu v súvislosti so zmenšením podstaty
v konkurze podľa žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu
2. Schválenie postupov v incidenčných konaniach vedených proti správcovi konkurznej podstaty podľa
žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu

K bodu II. Zasadnutia: 1. Schválenie postupu proti štatutárnemu orgánu úpadcu v súvislosti so
zmenšením podstaty konkurzu
Správca oboznámil prítomných zástupcov veriteľského výboru s rozhodnutím štatutárneho orgánu
úpadcu nevrátiť do konkurznej podstaty 85 kusov listinných akcií spoločnosti MOLDAVA PARK,a.s.,
Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 43 870 775 prevedených na základe Zmluvy
o odpredaji akcií. Veriteľský výbor navrhol a schválil podanie trestného oznámenia na štatutárny orgán
úpadcu a súčasne navrhol, aby zástupcom pre trestné konanie bol JUDr. Jaroslav Homza, advokát so
sídlom Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 35 640 397, Licencia SAK č. 0614 a súčasne odporučil
správcovi uzavrieť Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci. Predseda veriteľského výboru dal hlasovať
o prednesenom návrhu.
Hlasovanie:

za-2 hlasy
proti- 0 hlasov
zdržal sa- 0 hlasov

Na základe hlasovania bolo prijaté uznesenie č. 1: Zasadnutie veriteľského výboru rozhodlo podať
trestné oznámenie v súvislosti s konaním štatutárneho orgánu úpadcu a prevedením 85 ks listinných
akcií spoločnosti MOLDAVA PARK, a.s, Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO:43 870 775 a
odporučilo pre tento účel uzavrieť Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci s advokátom JUDr.
Jaroslavom Homzom, Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 35 540 397, Licencia SAK č. 0614. Proti
prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.

K bodu II. Zasadnutia: 2. Schválenie postupov v incidenčných konaniach vedených proti
správcovi konkurznej podstaty
Správca oboznámil prítomných zástupcov veriteľského výboru so incidenčnými žalobami veriteľov
popretých pohľadávok- Ing. Stanislav Čorej, REO Košice, s.r.o. ( zmena veriteľa MOLDAVA PARK,
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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popretých pohľadávok- Ing. Stanislav Čorej, REO Košice, s.r.o. ( zmena veriteľa MOLDAVA PARK,
a.s. ) a MIVA Plus, spol. s r.o. Veriteľský výbor navrhol a súhlasil s pokračovaním v začatých súdnych
konaniach. Správca navrhol, aby zástupcom v incidenčných konaniach bol JUDr. Alexander Bröstl,
advokát, Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 36 861 47, veriteľský výbor súhlasil s navrhnutým
zástupcom a súčasne odporučil správcovi uzavrieť Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci. Predseda
veriteľského výboru dal hlasovať o prednesenom návrhu.
OV 218/2011

Hlasovanie:

za-2 hlasy
proti- 0 hlasov
zdržal sa- 0 hlasov

Na základe hlasovania bolo prijaté uznesenie č. 1: Zasadnutie veriteľského výboru rozhodlo
pokračovať v incidečných konaniach začatých na základe žalôb o určenie pohľadávky veriteľov Ing.
Stanislav Čorej, REO Košice, s.r.o. ( zmena veriteľa MOLDAVA PARK, a.s. ) a MIVA Plus, spol. s r.o.
Veriteľský výbor súhlasil,aby zástupcom v incidenčných konaniach bol JUDr. Alexander Bröstl,
advokát, Kováčska 6, 040 01 Košice, IČO: 36 861 47, veriteľský výbor súhlasil s navrhnutým
zástupcom a súčasne odporučil správcovi uzavrieť Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci. Proti
prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.

K bodu III. schôdze: Záver
Vzhľadom na prerokovanie všetkých bodov zasadnutia veriteľského výboru správca ukončil zasadnutie
veriteľského výboru o 10:40hod..

V dôsledku neúčasti predsedu veriteľského výboru JUDr. Patrície Uhrínovej podpisuje zápisnicu
o priebehu 2. Zasadnutia veriteľského výboru správca konkurznej podstaty JUDr. Lenka Gregová

JUDr. Lenka Gregová
Správca konkurznej podstaty

K012632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražské námestie 12, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2011 S1149
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

3

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2011

Deň vydania: 14. novembra 2011

Správca JUDr. Jaromír Valent, spravujúci majetok úpadcu: Jozef Tóth, bytom Pražské námestie 12,
946 03 Kolárovo, nar.23.09.1966 z v o l á v a m v právnej veci č.k. 32K/39/2011 p r v ú s c h ô d
z u v e r i t e ľ o v, ktorá sa uskutoční dňa 23.12.2011
o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie
správcu na ul. M.R.Štefánika 4, NOVÉ ZÁMKY,
( dom Fubor, 1.poschodie )
s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu ( v zmysle ust. § 36 ZKR )
Pri prezentácii sa veriteľ preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Jaromír Valent - správca

K012633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šoltysová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 795/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
ING VILIAM LAFKO
Sídlo správcu:
SLANSKA 20/A, 080 01 PRESOV - NIZNA SEBASTOVA
Spisová značka správcovského spisu: 1k/18/2011S1424
Spisová značka súdneho spisu:
1k/18/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 2. SCHÔDZE VERITEĽOV
v konkurze úpadcu Emílie Šoltysovej

Zápisnica zo zasadnutia 2. schôdze veriteľov úpadcu Emílie Šoltysovej, nar. 5.4.1962, trvale bytom
Banícka 795/9, 058 01 Poprad v konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp.značka: 1K/18/2011
spísaná dňa 3.novembra 2011 v kancelárii správcu Ing. Viliama Lafka, Slánska 20A, 080 06 Prešov.

Zasadnutie schôdze veriteľov sa uskutočnilo dňa 3.novembra 2011 o 10: 30 hod v kancelárii správcu
Ing. Viliam Lafko, Slánska 20A, 080 06 Prešov.

Prezentácia bola vykonaná v čase od 10: 15 hod do 10: 30 hod.
Zoznam prítomných veriteľov :
Schôdze veriteľov sa nezúčastnil ani jeden zástupca z veriteľov podľa prihlásených pohľadávok,
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Schôdze veriteľov sa nezúčastnil ani jeden zástupca z veriteľov podľa prihlásených pohľadávok,
a preto schôdza veriteľov nebola v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov uznášaniaschopná, pretože na schôdzi nebol
prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať ( ktorého pohľadávky boli správcom
zistené).
OV 218/2011

Vzhľadom na skutočnosť, že schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, správca rozhodol o jej
ukončení, s tým, že nebol zvolený zástupca veriteľov, a teda v zmysle § 39 ods. 1 ZKR ak nie je
zvolený veriteľský výbor, resp. zástupca veriteľov, pôsobnosť veriteľského výboru, resp. zástupcu
veriteľov až do riadneho zvolenia veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov vykonáva súd. .

Ing. Viliam Lafko
Správca konkurznej podstaty

K012634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V.M.-Wood,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplička 427, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 516 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2011/ S751
Spisová značka súdneho spisu:
1 K/26/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
konanej dňa 4.11.2011 o 10.00 hod.
úpadcu : V.M.-WOOD, s.r.o.
So sídlom Liptovská Teplička 427 059 40 Liptovská Teplička IČO:36516856.
Miesto Konania: kancelária správcu JUDr.Michala Jakubeka, M.R.Štefánika 873/204, 093 00 Vranov
nad Topľou .
Termín konania:4.11.2011, začiatok o 10.00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: JUDr.Michal Jakubek,správca.
A/ Zoznam prítomných veriteľov- na základe pripojenej prezenčnej listiny.
B/ Program schôdze:
1. Prezentácia.
2. Otvorenie schôdze.

Sekcia edičných činností
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3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Voľba jedného zástupcu veriteľov.
5.Rozhodovanie o potvrdení, resp. výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR.
6.Rôzne a Záver.
K bodu 1/)Prezentácia.
Prítomný sa prezentoval na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Prítomný bol Jozef KORBA Medzianky ,92 094 31Hanušovce n/T zastúpený JUDr. Jozefom
Tarabčákom na základe plnej moci, ktorý disponuje 5.183,71 hlasmi, čo predstavuje 25,54 %
z celkového počtu hlasov 20.294,64.
K bodu 2)Otvorenie schôdze.
Predseda schôdze otvoril o 10.00 hod schôdzu veriteľov a privítal prítomného veriteľa a konštatoval,
že schôdze bola riadne zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku
č.173/2001 zo dňa 8.9.2011.Správca oboznámil prítomného veriteľa, že v zmysle § 35 ods.3. ZoKR je
schôdza uznášania schopná, pretože je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Zároveň správca podal prítomnému veriteľovi informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu
a poučil ho o jeho právach a povinnostiach spojených s jeho účasťou na l. schôdze veriteľov
a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, §36, 37 ZoKR.
Hlasovanie: Za :5.183,71 hlasov, proti :0 hlasov, zdržal sa : nikto
Za prijatie uznesenia hlasovalo 5.183,71 hlasov čo činí 100% prítomných veriteľov.
UZNESENIE č.1.
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu
a poučenia o hlasovaní v zmysle § 35, §36, 37 ZoKR.
K bodu 3) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Správca podal správu o svojej doterajšej činnosti a o rozsahu majetku. Podrobne sa zaoberal
všetkými úkonmi, vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov. Správca oboznámil so súpisom
majetku konkurznej podstaty, kde poukázal , že do konkurznej podstaty úpadcu patrí majetok v
celkovej hodnote 5.247,-€.,ktorý súpis bol uverejnený v Obchodnom vetníku v číslu 178/2011
a 207/2011.
Ide o tieto hnuteľné veci:
a/ osobné motorové vozidlo ,značka a typ vozidla WolksWagen Passat PP-415 CB AT, všeobecná
hodnota vozidla určená odhadom správcu konkurznej podstaty predstavuje sumu 2.500,-€.
b/ Windows 98, Súpisová hodnota majetku: 663,- €.
c/ Windows X ,Súpisová hodnota majetku: 950,- €.
d/ Mikrovlna rúra- ETA, Vc48329533,Súpisová hodnota majetku: 117,- €.
e/ Pneumatiky, Good year 205/55/R16-4 ks,Súpisová hodnota majetku:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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f/ Stolik pod PC, IKEA,v.c.74315,Súpisová hodnota majetku:
g/ Poťahy do auta,Súpisová hodnota majetku:

Deň vydania: 14. novembra 2011

182,- €.

165,- €.

Ďalej správca informoval schôdzu veriteľov, že do konkurzného konania si v lehote prihlásili svoje
pohľadávky 7 veritelia celkom v sume 20.294,64 €., viď konečný zoznam pohľadávok.
Správca podal súdu 4. správy od vyhlásenie konkurzu. Správca podal návrh na vyhlásenie malého
konkurzu a súd uznesením schválil malý konkurz na úpadcu.
Hlasovanie: Za :5.183,71 hlasov, proti :0 hlasov, zdržal sa : nikto
Za prijatie uznesenia hlasovalo 5.183,71 hlasov čo činí 100% prítomných veriteľov.
UZNESENIE č.2.
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
K bodu 4 )Voľba zástupcu veriteľov.
Nakoľko ide o malý konkurz, podľa ust. § 107 ods.2. ZKR správca navrhol jedného zástupcu veriteľovJozef KORBA zastúpený JUDr.Jozefom Tarabčákom.
Hlasovanie: Za zvolenie zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ Jozef KORBA zastúpený JUDr.Jozefom
Tarabčákom hlasovalo 100 % prítomných.
UZNESENIE č.3.
Schôdza veriteľov schvaľuje za zástupcu veriteľov, Jozef KORBA zastúpený JUDr.Jozefom
Tarabčákom.

K bodu 5) Rozhodovanie o potvrdení, resp. výmene správcu .
Správca ako predsedajúci predložil obligatórny bod programu a vyzval veriteľa, aby sa vyjadrili
k osobe správcu z hľadiska jeho zotrvania alebo odvolania z funkcie.
Veriteľ nenavrhol výmenu správcu a vyhlásil, že súhlasí s doterajším správcom a je za jeho zotrvanie
vo funkcií.
Hlasovanie: Za :5.183,71 hlasov, proti :0 hlasov, zdržal sa : nikto
Za prijatie uznesenia hlasovalo 5.183,71 hlasov čo činí 100% prítomných veriteľov.
UZNESENIE č.4. Schôdza veriteľov potvrdzuje zotrvanie
JUDr.Michala Jakubeka.

vo funkcií doterajšieho správcu

K bodu 6) Rôzne a záver.
Neboli žiadne doplňujúce otázky , ani stanoviska zo strany veriteľov.
Záverom správca skonštatoval, že z prítomného veriteľa nebola vznesená námietka proti prijatým
uzneseniam poďakoval prítomnému za účasť a o 11.00 hod ukončil l. schôdzu veriteľov.
Vranov nad Topľou 4.11.2011
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 14. novembra 2011

JUDr.Michal Jakubek, správca.

K012635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPALISKO, s.r.o."v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 1098, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 011 053
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R 6/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2R 6/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU dlžníka OPALISKO s.r.o., "v
reštrukturalizácii", so sídlom Mičinská cesta 1098, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 011 053,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 20459/S
(ďalej aj len ako „Dlžník“) konaného v zmysle ust. § 127 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) Spisová značka súdneho spisu: 2R/6/2011; Spisová značka správcovského
spisu:
2R/6/2011 S1240; Miesto konania: new angus steak & pizza restaurant, Horná 23, 974 01
Banská Bystrica; Termín: 28.10.2011 o 10:35 hod; Program: voľba predsedu veriteľského výboru;
Prítomní: JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu Dlžníka, obchodnej spoločnosti
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. (ďalej aj len ako „Správca“); Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B, člen; Zoltán Lukáč,
bytom 1. mája 158/103, 031 01 Liptovský Mikuláš, člen; Ing. Ján Pauliak, bytom Zochova 28, 060 01
Kežmarok, člen; Ing. Štefánia Pauliaková, bytom Zochova 28, 060 01 Kežmarok, člen; Ing. Pavol Sás,
bytom Obrancov mieru 5, 040 01 Košice, člen. I. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského
výboruPrvé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) otvoril Správca 10.35 hod..
Správca privítal prítomných členov VV a oboznámil ich s programom 1. zasadnutia VV, ktorým je voľba
predsedu veriteľského výboru. Správca súčasne členov VV informoval o princípoch fungovania VV
podľa ust. § 127 a nasl. ZKR, v zmysle ktorých: Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa
potreby člen veriteľského výboru alebo správca. Člen veriteľského výboru je povinný konať v
spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského
výboru nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo
výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda,
ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže
písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena veriteľského výboru musí byť na
plnomocenstve úradne osvedčená. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu
predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť,
možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru. II.
Uznášaniaschopnosť Správca vzhľadom na prítomnosť 5 členov VV skonštatoval
uznášaniaschopnosť VV v súlade s ust. § 128 ods. 2 ZKR. III.Väčšina hlasov potrebná na prijatie
uznesení Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR každý člen VV
má pri hlasovaní 1 hlas, pričom na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na dnešnom prvom zasadnutí VV je na prijatie
uznesenia VV potrebný súhlas 3 členov VV. IV. Voľba predsedu veriteľského výboru Následne
Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol zabezpečeného veriteľa,
obchodnú spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 3010/B, ktorý je veriteľom s najväčším počtom zistených hlasov. HLASOVANIE: Slovenská
záručná a rozvojová banka, a.s. - za; Zoltán Lukáč - za; Ing. Ján Pauliak - za; Ing. Štefánia
Pauliaková - za; Ing. Pavol Sás - za. Celkom: za:5; proti:0. UZNESENIE: „Veriteľský výbor zvolil
obchodnú spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 3010/B, za predsedu veriteľského výboru. V. Námietky Správca vyzval prítomných členov
VV na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu VV. Námietky proti voľbe
predsedu VV členovia VV nevzniesli. VI. Stanoviská a požiadavky členov VV Predseda VV vyzval
členov VV na prednesenie prípadných ďalších stanovísk a požiadaviek. Členovia VV žiadne ďalšie
stanoviská nevzniesli a žiadne ďalšie pripomienky členovia VV nemali. Prvé zasadnutie VV skončené
o 10.45 hod.. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., predseda VV
OV 218/2011

K012636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEA - Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 028
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2011-S1546
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA Z KONANIA PRVEJ SCHÔDZE KONKURZNÝCH VERITEĽOV ÚPADCU

IDEA – Liptovský Mikuláš, s. r. o., IČO: 36 761 028, so sídlom Kamenná cesta 3, 010 01 Žilina,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 49910/L

Spisová značka súdneho spisu: 4k/17/2011

Sídlo správcu:
Podzávoz 32, 022 01 Čadca
uskutočnená dňa 31.10.2011 o 10.00 hod v Čadci, Podzávoz 302, 022 01 Čadca
predseda schôdze a zapisovateľ: Mgr. Imrich Šimulák. správca

prítomní a zúčastnení veritelia:

z prihlásených veriteľov sa nezúčastnil ani jeden veriteľ

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14. novembra 2011

Opis priebehu prvej schôdze veriteľov podľa jednotlivých bodov programu:

K bodu 1 Otvorenie schôdze:
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov. Bolo zistené, že veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s termínom
konania prvej schôdze konkurzných veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 181/2011 dňa 21. Septembra 2011 . Predseda schôdze
konštatuje, že prvá schôdza veriteľov nie je podľa ust. § 35 ZKR uznášaniaschopná.

K bodu 2. Informácie o stave konania

K bodu 3 Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 zák.č. 7/2005 Z.z

K bodu 4 Voľba veriteľského výboru

K bodu 5 Záver:
Predseda schôdze ukončil schôdzu veriteľov o 11.00 hod. nakoľko schôdza veriteľov nebola uznášania
schopná nebol prerokovaný program schôdze a nebolo možné hlasovať o výmene správcu ani zvoliť
veriteľský výbor.

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
V Čadci dňa 31. 10. 2011 ,
Meno a priezvisko osoby, ktorá zápisnicu vyhotovila: Mgr. Imrich Šimulák
Listina prítomných
Na I. schôdzi veriteľov úpadcu IDEA – Liptovský Mikuláš, s. r. o. (4K/17/2011)
Konanej 31. 10. 2011

Veriteľ

prítomný

podpis

poznámka

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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OV 218/2011
Veriteľ

prítomný

podpis

Deň vydania: 14. novembra 2011
poznámka

Výška pohľadávky

neprítomný

215.233,12€

neprítomný

300,00€

neprítomný

66,98€

HANT BA, a.s.
ALOT, s. r. o.
Daňový úrad, slovenská republika

K012637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

KUSING, spoločnosť s ručením
obmedzeným, "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huncovce 23, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 698 131
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská
ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 25/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY

Označenie
Sollicite s.r.o.
dražobníka:
IČO:
44 251 513
Sídlo:
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vl. č.: 15060/S
Dátum
vykonania 04.11.2011
opakovanej dražby:
Miesto
vykonania Reštaurácia New angus steak restaurant, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
opakovanej dražby:
Čas
vykonania 09.00 hod.
opakovanej dražby:
Dražba:
Prvá opakovaná
Predmet opakovanej Predmetom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 646, okres:
dražby:
Kežmarok, obec: Huncovce, katastrálne územie: Huncovce ako PARCELY registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
parc.č.
výmera v m²
druh pozemku
1731/7
7217
Ostatné plochy
1794/2
975
Ostatné plochy

Výška
ceny
vydražením:

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
dosiahnutá 1 395 eur

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K012638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEA - Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 028
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2011-S1546
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie 1. Schôdze veriteľov
Mgr. Imrich Šimulák, správca úpadcu IDEA – Liptovský Mikuláš, s.r.o., so sídlom Kamenná cesta 3,
010 88 Žilina IČO: 36 761 028, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva I. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
8. 12. 2011 o 10.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Podzávoz 302, 022 01 Čadca.
Program:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene Správcu podľa § 36 ZKR.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.

Prezentácia sa začne o 09.45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa
preukazujú plnou mocou resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace.

V Čadci, dňa 9.11. 2011

Mgr. Imrich Šimulák, správca

K012639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MANDERER Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 924 063

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14. novembra 2011

JUDr. Bohumír Bláha
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
4K/33/2009S105
4K/33/2009
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu : MANDERER Slovakia s. r. o., Páričková 18, Bratislava, IČO :
35 924 063, 063 podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 27.9.2011, doručeného do
kancelárie správcu 11.10.2011, v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d ZKR vyhlasuje druhé
kolo ponukového konania na odplatné postúpenie pohľadávok úpadcu zapísaných v súpisových
zložkách majetku oddelenej podstaty u správcu konkurznej podstaty pod č. súpisovej zložky majetku 1
až 37 - zverejnené v obchodnom vestníku OV 34B/2010 a č. súpisovej zložky majetku 41, 42
zverejnené v obchodnom vestníku OV 58B/2010 za najvyššiu ponuku kúpnej ceny, ktorá v druhom
kole nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku. So zápisom súpisových
zložiek majetku a s pohľadávkami úpadcu sa záujemca môže oboznámiť v kancelárii správcu za
poplatok 10,- EUR vrátane DPH a termín oboznámenia si so správcom dohodnúť na tel. č.
02/54131997. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
ponuky v obchodnom vestníku. Náležitosti ponuky :
ponuka musí byť spracovaná písomne, zasielaná na adresu správcu v zalepených obálkach
s výrazným označením „Druhé ponukové kolo - 4K/33/2009S105 - NEOTVÁRAŤ“,
označenie záujemcu ( obchodné meno, sídlo, IČO, u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo ), a označenie úpadcu
-

označenie predmetu kúpy, t. j. pohľadávky, resp. pohľadávok,

-

návrh kúpnej ceny, nie nižšej, ako je 30% súpisovej hodnoty,

u podnikateľov - aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra záujemcu,
nie starší ako 30 dní,
doklad o poukázaní zábezpeky, minimálne 30% zo súpisovej hodnoty označeného predmetu
kúpy v prospech účtu správcu vedeného v UniCreditBank Slovakia č. ú. 6625141054/1111 s uvedením
VS 4332009, ktorá musí byť pripísaná na účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
-

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja

Vyhodnocovanie ponúk :
Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť
ani odvolať.
Správca uskutoční otváranie obálok po upovedomení zástupcu zabezpečeného veriteľa Tatra
banka a. s. o termíne otvárania obálok. Otváranie obálok sa uskutoční do piatich dní od skončenia
lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.
Správca odmietne ponuku - ktorá nemá jednu z náležitostí uvedených v časti „Náležitosti
ponuky“
- ktorá bola doručená do kancelárie správcu po lehote na
predkladanie ponúk
- u ktorej nebola zábezpeka v posledný deň na predkladanie ponúk
pripísaná na účet správcu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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- ktorú zabezpečený veriteľ odmietne ako „zjavne neadekvátnu“.
Záujemca je povinný uzavrieť zmluvu so správcom o odplatnom postúpení pohľadávky po tom, ako
jeho ponuka bude vyhodnotená za najlepšiu a to najneskôr do 5 dní od doručenia správcovej výzvy na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak v tejto lehote záujemca so správcom zmluvu neuzavrie, alebo
nezaplatí odplatu za prevod pohľadávky, bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zábezpeky,
zloženej na účet správcu, pričom zábezpeka sa v uvedenom rozsahu použije na zaplatenie uvedenej
zmluvnej pokuty.
JUDr. Bohumír Bláha správca

K012640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V.M.-Wood,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplička 427, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 516 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2011/ S751
Spisová značka súdneho spisu:
1 K/26/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvej schôdze zástupcu veriteľov
konanej dňa 4.11.2011 o 11.00 hod.
úpadcu V.M.-WOOD, s.r.o.So sídlom Liptovská Teplička 427 059 40 Liptovská Teplička
IČO:36516856.
Miesto Konania: kancelária správcu JUDr.Michala Jakubeka, M.R.Štefánika 873/204, 093 00 Vranov
nad Topľou .
Termín konania:4.11.2011, začiatok o 11.00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: JUDr.Michal Jakubek,správca.
Prítomní:
1/ JUDr.Michal Jakubek, správca
2/ Zástupcu veriteľov- Jozef KORBA zastúpený JUDr.Jozefom Tarabčákom.
Program schôdze:
1.Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Záväzný pokyn pre správcu.
4. Záver.
Ad. 1.Otvorenie schôdze.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Schôdzu otvoril a viedol správca, ktorý privítal zástupcu veriteľov Jozefa KORBU zastúpený
JUDr.Jozefom Tarabčákom.
Ad 2. Správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľa o činnosti a stave konkurzného konania od
ostatne konanej schôdze .
Správca informoval zástupcu veriteľa, že tak ako uviedol na 1.schôdzi veriteľov je majetok úpadcu v
celkovej hodnote 5.247,-€.,ktorý súpis bol uverejnený v Obchodnom vetníku v číslu 178/2011
a 207/2011. Ide o tieto hnuteľné veci:
a/ osobné motorové vozidlo ,značka a typ vozidla WolksWagen Passat PP-415 CB AT, všeobecná
hodnota vozidla určená odhadom správcu konkurznej podstaty predstavuje sumu 2.500,-€.
b/ Windows 98, Súpisová hodnota majetku: 663,- €.
c/ Windows X ,Súpisová hodnota majetku: 950,- €.
d/ Mikrovlna rúra- ETA, Vc48329533,Súpisová hodnota majetku: 117,- €.
e/ Pneumatiky, Good year 205/55/R16-4 ks,Súpisová hodnota majetku:
f/: Stolik pod PC, IKEA,v.c.74315,Súpisová hodnota majetku:
g/ Poťahy do auta, Súpisová hodnota majetku:

670,- €.

182,- €.

165,- €.

Ad3. Záväzný pokyn pre správcu.
Správca informoval zástupcu veriteľov, že majetok úpadcu pozostáva iba z hnuteľných vecí a na
základe toho žiada , aby mu bol udelený záväzný pokyn na jeho speňaženie, formou ponukového
konania.
Zástupca veriteľov súhlasí s udelením záväzného pokynu pre správcu na spôsob speňažovania
majetku k čomu prijíma uznesenie takto:
UZNESENIE č.1.
Zástupca veriteľov schvaľuje záväzný pokyn pre správcu uvedeného konkurzu na spôsob
speňažovania majetku takto:
1.Správca oznámi prvé ponukové kolo zverejnením v Obchodnom vestníku s uvedením súpisovej
hodnoty hnuteľných vecí ,tak ako sú uvedené v súpise.
2. Záväzné návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv budú záujemcovia podávať písomne (poštou, alebo
osobne oproti podpisu) na adresu správcu JUDr. Michal Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A,
093 01 Vranov nad Topľou v zalepenej obálke s označením „Konkurz neotvárať“č.k. 1 K/26/2011 ,
spolu s výpisom registra , resp. živnostenského listu, nie starší ako jeden mesiac resp. rodného listu.
3. Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu cenu minimálne 90 % súpisovej
hodnoty. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace, fyzická osoba- podnikateľ živnostenský list, nepodnikateľ kópiu rodného listu.
4.Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908380390 v úradných hodinách
v správcovskej kancelárií. Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári
mieste samom na základe telefonického dohovoru správcu.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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5.Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese správcu za prítomnosti
zástupcu veriteľov do 5 dní od lehoty na doručenia obálok. Správca môže neprijať najvyššiu
ponúknutú cenu kupujúcim , ak je zrejme nízka.
6.Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou.
7.V prípade , že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu , má správca nárok na zmluvnú pokutu
voči tomuto záujemcovi vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny.
Úspešný účastník je povinný do 15 dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania
uzavrieť kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
8. V prípade neúspechu predaja hnuteľných vecí v prvom kole rozhodne v 2.kole správca konkurznej
podstaty spolu so zástupcom veriteľov o ďalšom postupe a speňažení hnuteľných vecí.
K bodu 3/ Záver.
V závere vyzval predseda schôdze prítomného veriteľa , aby si prípadne uplatnil námietky proti
prijatým uzneseniam alebo aby ich doplnil a taktiež aby sa vyjadril k vedeniu schôdze zo strany
správcu.
Prítomný veriteľ nemal voči prijatým uzneseniam, ani k ich doplneniu , či voči vedeniu
schôdze.Vzhľadom na uvedené, predsedajúci ukončil schôdzu veriteľov o 11.45 hod.
Neboli žiadne doplňujúce otázky , ani stanoviska zo strany veriteľov.

Vo Vranove nad Topľou 4.11.2011
JUDr. Michal Jakubek, správca

K012641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOPAS SLOVAKIA spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 970 257
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K30/2009 S1351
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2009- 308
Druh podania:
Iné zverejnenie
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty úpadcu: TOPAS Slovakia, s. r. o.„ v konkurze“, Priemyselná 4, 949
01Nitra, IČO: 43 970 257 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje v zmysle ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení III. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty.
A.
Predmetom predaja je peňažná pohľadávka v celkovej súpisovej hodnote149 414,- Eur voči dlžníkovi
TOPAS Bekleidung GMbH so sídlom Strohbogasse 4, 1210 Wien, zverejnená v Obchodnom vestníku
č.117B/2010 pod č.K006027 za najvyššiu ponúknutú cenu.
B.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením /“KONKURZ č. k. 32K/30/2009-308 – ZÁVAZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“/. Záväzné ponuky sú povinní záujemcovia zasielať na adresu sídla
kancelárie správcu konkurznej podstaty: Ing. Jozef Kulich, správca, Slovenská 7,940 01 Nové Zámky s
doručením do 45 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú
ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a) identifikačné údaje záujemcu,
b) navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja /vymedzený v bode A /,
c) záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra
e) záujemca – právnická osoba predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného, alebo
iného obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky,
f) záujemca – fyzická osoba podnikateľ – predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obdobného registra nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky,
g) záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti,
l) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom „Zmluvu o postúpení pohľadávky “ v
znení predloženom správcom a to v prípade, že správca vyhodnotí ním predloženú ponuku
v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu. Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli
nielen v súlade s podmienkami ponukového konania, ale aj v súlade so všeobecne záväznými
predpismi Slovenskej republiky. Záväzná ponuku, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
uvedené vyššie alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, bude

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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uvedené vyššie alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, bude
považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude povinný odmietnuť ako formálne neúplnú..
Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bola pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 5 dní po doručení oznámenia správcu o
tom, že predložená ponuka záujemcu bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Správca ako predávajúci
je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim „Zmluvu o
postúpení pohľadávky“ až po pripísaní kúpnej ceny predávajúcemu na jeho účet.
OV 218/2011

D. Záujemcovia o kúpu predmetnej pohľadávky môžu získať bližšie informácie od správcu
v dohodnutom čase po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa na tel.čísle správcu: 0903
427 890 .
E. Správca otvorí zaslané alebo doručené obálky s ponukami a tieto vyhodnotí do 2 pracovných dní od
uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk .
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priloženépožadované doklady.
Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu pohľadávky ponúkne rovnakú
najvyššiu
záväznú ponuku, správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku
zvýšili v lehote 5 dní odo dňa obdržania výzvy a aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie
správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené vyššie, okrem
priloženého výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra. Správca vyhodnotí nové záväzné
ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk rovnakým spôsobom
ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní
podmienky ponukového konania a ktorého záväzná ponuka bude najvyššia. V prípade opätovnej
rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Ponukové konanie bude neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na inzerovaný predaj
pohľadávky v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých
doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť v prípade, že veriteľský výbor nebude akceptovať víťaznú ponuku vyhodnotenú
správcom . Správca konkurznej podstaty ako predávajúci po získaní súhlasu veriteľského výboru
uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim„ Zmluvu o postúpení pohľadávky“
úpadcu Topas Slovakia spol. s r.o.
Ing. Jozef Kulich, správca

K012642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

FRUCONA Košice, a.s. v
reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6, 042 62 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 346
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/5/2011 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
26R/5/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom kancelárie: Popradská 68, 040 11 Košice, správca dlžníka:
FRUCONA Košice, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Textilná 6, 042 62 Košice, Slovenská
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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FRUCONA Košice, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Textilná 6, 042 62 Košice, Slovenská
republika, IČO: 31 709 346 (ďalej len ako „dlžník“), podľa ustanovenia § 126 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zvoláva schôdzu veriteľov dlžníka, ktorá sa uskutoční dňa 27. decembra 2011 o 10.00 hod.
v zasadacej miestnosti v sídle dlžníka, t.j. na adrese: Textilná 6, 042 62 Košice.
OV 218/2011

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok,
2. voľba veriteľského výboru.
Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia
prihlásených veriteľov dlžníka začína o 09.30 hod. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať
dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp.
dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.

Ing. Imrich Krupička, správca

K012643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Urbán v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2011 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32K/25/2011 zo dňa 28. októbra 2011, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 213/2011, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 07.
novembra 2011, č. oznámenia K012374, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Roman Urbán, nar.
02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok súd vyhlásil konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu podstaty. Ing. Imrich Krupička,
ustanovený správca so sídlom kancelárie: Popradská 68, 040 11 Košice oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, č.k.
32K/25/2011 S1178, a to v kancelárii správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky
na tel. čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania,
ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Ing. Imrich Krupička, správca

K012644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZTS TEES MOTORY, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 3/1697, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14. novembra 2011

Pernikárska 8, 010 01 Žilina
1K 5/2006 S 568
1K 5/2006
Iné zverejnenie

Zápisnica
z konania tretej schôdze veriteľov úpadcu - ZTS TEES MOTORY a.s., Čsl. armády 3/1697, 036 01
Martin, IČO: 36 379 123, č.k. 1K 5/2006 konanej dňa 9.11.2011 o 11,00 hod v sídle kancelárie
správkyne na ul. Pernikárska 8 v Žiline.
Na SV konanej dňa 7.12.2006 bol zvolený v zmysle § 107, ods.2 ZoKR zástupca veriteľov
právnym titulom, že OS v Žiline vydal Uznesenie 1K/5/2005-319, ktoré bolo zverejnené v OV
214B/2006 pod K 005071, ktorým konkurzný súd uznal konkurz za malý a otvoril malý konkurz.
Program schôdze tak , ako tento bol zverejnený v hore uvedenom Ozname v OV :
1.

Otvorenie schôdze

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov titulom zmeny veriteľa

4.

Žiadosť o vydanie súhlasu na vylúčenie majetku § 81, ods.2

5.

Rôzne a záver

Predseda schôdze :

JUDr. Alena Balážová – správkyňa konkurznej podstaty
podľa § 35, ods.1 ZoKR, t.j. zo zákonného dôvodu, že SV zvolal

správca
Zapisovateľ :

Morgošová Bibiána

Na tretej schôdzi veriteľov bol prítomný iba jeden veriteľ tak, ako tento sa zapísal do Prezenčnej
lis-tiny :
veriteľ č. 2 a 4 - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - v zastúpení
Ing. Líviou Vágnerovou na základe Poverenia zo dňa 20.10.2011 s počtom hlasov 501 687,37 =
99,383%
JUDr. Alena Balážová - správkyňa konkurznej podstaty úpadcu ZTS TEES MOTORY, a.s. ,
ustano-vená uznesením OS v Žiline č.k. 1K 5/2006 zo dňa 10.7.2006 - predseda schôdze veriteľov.
ad. 1. Otvorenie schôdze,
Predseda schôdze veriteľov (ďalej len predseda SV) privítal prítomného veriteľa, oboznámil ho, že
schôdza veriteľov (ďalej len SV) bola zvolaná zverejnením Oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v OV
201/2011 dňa 19.10.2011 pod K 011613 s vyššie uvedeným programom.
Predseda SV poučil prítomného veriteľa o právach a povinnostiach ohľadne účasti na SV a spôsobe
hlasovania o jednotlivých bodoch programu SV, podľa § § 35 a 107, ods.2 ZoKR.
Predseda SV konštatoval, že SV je v zmysle § 35, ods.3 ZoKR uznášaniaschopná, nakoľko je
prítomný jeden veriteľ z celkovým počtom hlasov 501 687,35 čo predstavuje 99,383 % všetkých
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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prítomný jeden veriteľ z celkovým počtom hlasov 501 687,35 čo predstavuje 99,383 % všetkých
hla-sov veriteľov.
OV 218/2011

Predseda SV predniesol znenie Uznesenia č. 1
Schôdza konkurzných veriteľov konštatuje, že je uznášaniaschopná a berie na vedomie
poučenie v zmysle ust. § § 35 a 107, ods.2 ZoKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava s počtom hlasov 501 687,35= 99,383%
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomného veriteľa.
ad.2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Predseda SV informoval prítomného veriteľa, že od roku 2006 bola Okresným súdom v Žiline
vedená excedenčná žaloba vyvolaná treťou osobou , ktorú správkyňa zapísala sporovými zápismi do
Súpisu majetku k.p. pri všetkých súpisových položkách v počte 223. OS v ZA vydal Rozsudok 26 Cbi
/2/2006 – 364 zo dňa 10.11.2009, ktorým zo Súpisu k.p. vylúčil 219 hnuteľných vecí. Správkyňa sa
proti tomu rozsudku odvolala na KS v Žiline, ktorý dňa 7.4.2011 vydal rozsudok 14CoKR /3/2010,
ktorým v plnom rozsahu potvrdil hore uvedený rozsudok OS v Žiline, či sa tento rozsudok stal
právoplatný dňa 13.6.2011 a vykonateľný dňa 17.6.2011. Správkyňa na základe právoplatného
a vyko-nateľného rozsudku vylúčila 219 hnuteľných vecí zo Súpisu k.p. tak, ako to bolo zverejnené
v OV 160/2011 dňa 15.8.2011 a v Súpise všeobecnej podstaty ako aj oddelenej podstaty vymazala
sporové zápisy svedčiace v prospech tretích osôb - LOMBARDINI SLOVAKIA s.r.o. a JUDr. M. Hablák
– SKP úpadcu ZTS TEES, a.s. Martin tak, ako to bolo zverejnené v OV 144/2011 zo dňa 27.7.2011
pod K 008375.
Predseda SV informoval prítomného veriteľa, že po vykonaní uvedených právnych zápisov v úmysle
pristúpiť k speňaženiu majetku, ktorý ostal oprávnene zapísaný v Súpise k.p. – 4 HV, dňa 2.8.2011
vyzvala spoločnosť LOMBARDINI SLOVAKIA ako aj štatutárov úpadcu, aby k jej rukám vydali majetok
úpadcu – 4 HV, keďže tento majetok od vyhlásenia konkurzu k rukám správkyne nebol vydaný. Od
uvedeného dátumu jak hore uvedená oslovená spoločnosť, ktorá so správkyňou komunikuje cez
svojho právneho zástupcu MAPLE & FISH, s.r.o. Bratislava, ako aj štatutári úpadcu odmietajú vydať
k rukám správkyne majetok úpadu.
- zo štatutárov úpadcu so správkyňou komunikuje len Ing. Radim Býček, ktorý s poukazom na
skutočnosť, že podľa neho, podľa §194 ods.1 Obchodného zákonníka bol zvolený len na 5 rokov tvrdí,
že nemá žiadnu povinnosť ako štatutár úpadcu, lebo ním už nie.
- na výzvy správkyne neodpovedá druhý štatutár - Ing. Róbert Poloni.
=> Predseda SV oboznámil prítomného veriteľa, že vo svojom podaní zo dňa 31.10.2011 správkyňa
oboch štatutárov upozornila, že ak si nebudú plniť svoje povinnosti, požiada konkurzný súd o uložení
im pokuty, podľa § 73, ods.3 ZoKR, tiež že podá podnet na zahájenie trestného stíhania za marenie
konkurzného konania. Predseda ďalej oboznámil prítomného veriteľa s odpoveďou Ing. Býčeka zo dňa
4.11.2011, ktorú obdržala správkyňa dnešným dňom, z ktorej jednoznačne vyplýva, že k sankciám
hore uvedeným bude musieť voči štatutárom pristúpiť.
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Predseda SV oboznámil prítomného veriteľa, že z podnetu žalobcu v spor. veci 26Cbi/2/2006, teda v
právoplatne a vykonateľne ukončenej sporovej veci vydal OS v Žiline Uznesenie 26Cbi/2/2006-444
dňa 10.10.2011, ktorým opravil výrokovú časť hore uvedeného právoplatného rozsudku
a v odôvodnení zdôvodnil, že ide o zrejmú nesprávnosť. Keďže správkyňa je presvedčená, že ide
o protiprávne rozhodnutie súdu, proti uvedenému uzneseniu dňa 27.10.2011 podala odvolanie.
Predsedom SV teda prednesené dve prekážky pre ktoré správkyňa nemôže pristúpiť k ďalšiemu
štádiu konkurzného konania - speňaženiu.
ad.3. Žiadosť o vydanie súhlasu na vylúčenie majetku § 81, ods.2
Predseda SV predkladá návrh na vylúčenie - súp. zl. majetku - pohľadávok zo Súpisu majetku úpadcu
:
1)
Pohľadávka voči spoločnosti DMD MOBILTEC, a.s., Martin, IČO: 36 383 473 vo výške 20
618,25€ (621 145,30Sk) a to z toho dôvodu, že správkyňa si zabezpečila písomné vyhlásenie od SKP
uvedeného dlžníka – JUDr. Ľ. Gilka zo dňa 3.1.2007, ktorý oznámil, že úpadca si túto pohľadávku do
konkurzného konania 39K/205/2002, ktorý bol vyhlásený 21.11.2003, neprihlásil. Ide o zanedbanie
povinnosti štatutárov úpadcu, nakoľko konkurz na úpadcu ZTS TEES MOTORY, a.s. bol vyhlásený
zverejnením v obchodnom vestníku dňa 13.7.2006.
2)
Pohľadávka voči spoločnosti ZTS TEES Martinské strojárne a.s., Martin, IČO: 36 372 269
vo výške 1 352 541,19 € (40 746 655,77 Sk) a to z toho dôvodu, že správkyňa si zabezpečila písomné
doklady od SKP uvedeného dlžníka - JUDr. A. Školeka, jeho písomné vyhlásenie zo dňa 23.9.2011, že
konkurzné konanie 25-24K 31/01 je síce v záverečnej fáze, avšak pohľadávka úpadcu prihlásená
prihláškou zo dňa 16.7.2001 nebude uspokojená v žiadnom rozsahu.
Predseda SV dal veriteľovi k nahliadnutiu originál písomných dokladov.
Predseda SV predniesol znenie Uznesenie č. 2
SV 100% hlasov prítomného veriteľa dáva súhlas na vylúčenie zo Súpisu konkurznej podstaty –
pohľadávku dlžníka - DMD MOBILTEC, a.s., Martin, IČO: 36 383 473 vo výške 20 618,25 € (621
145,30Sk) ako aj pohľadávku dlžníka ZTS TEES Martinské strojárne a.s., Martin, IČO: 36 372
269 vo výške 1 352 541,19 € (40 746 655,77 Sk)
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava s počtom hlasov 501 687,35= 99,383%
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomného veriteľa.
ad.4.

Rôzne a záver

Predseda SV vyzval prítomného veriteľa, aby sa vyjadril či vznáša námietky proti prijatým
uzneseniam a obsahu zápisnice. Prítomný veriteľ nevzniesol námietky proti dvom Uzneseniam
č. 1-2 a k obsahu zápisnice zo SV a nemá ani návrhy na doplnenie.
Zápisnica bola nahlas diktovaná, a nebol daný návrh na jej doplnenie.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 14. novembra 2011

Predseda SV o 12,30 hod ukončil tretie zasadnutie schôdze veriteľov a prítomnému veriteľovi sa
poďakoval za účasť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Prezenčná listina.
V Žiline 9.11.2011
JUDr. Alena BALÁŽOVÁ, správca
Bibiána MORGOŠOVÁ, zapisovateľa

K012645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LaJa s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 300, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 717 011
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/2011 S907
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Tarabčák, správca úpadcu LaJa s.r.o., Nižný Hrabovec 300, 094 21 Nižný Hrabovec,
IČO: 36 717 011, zvoláva v zmysle §34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na adrese:
Hlavná 13, Prešov v kancelárii správcu dňa 20.12.2011 o 9:30 hod. s týmto programom:
1. prezentácia, 2. otvorenie, 3. rozhodovanie o výmene alebo potvrdení správcu podľa §36 ods.1 ZKR,
4. správa
Pri prezentácii predložia veritelia alebo zástupcovia veriteľov oprávnenie konať v mene veriteľov plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a výpis z Obchodného registra
veriteľa

K012646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír HUDEC
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košútska 4216/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.6.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M. Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2011 S647
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Sekcia edičných činností
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Iná majetková hodnota:
Popis: Exekučne postihnuteľná časť starobného dôchodku úpadcu za mesiac 10/2011
Súpisná hodnota: 310,64 EUR
Mena : EURO
Platiteľ:
Sociálna poisťovňa, s.r.o., Ústredie,
29. augusta 8, Bratislava
Iná majetková hodnota:
Popis: Exekučne postihnuteľná časť starobného dôchodku úpadcu za mesiac 11/2011
Súpisná hodnota: 310,64 EUR
Mena : EURO
Platiteľ:

Sociálna poisťovňa, s.r.o., Ústredie,
29. augusta 8, Bratislava

K012647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrazenú časť mzdy za mesiac október 2011 v sume 181,37
EUR

K012648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina

Sekcia edičných činností
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2007 S 568
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
z konania druhej schôdze veriteľov úpadcu Pavol Ivan, nar.: 9.12.1954, Kuzmányho č. 20, 036 01
Martin, 4K/7/2007 konanej dňa 9.11.2011 o 9,30 hod v sídle kancelárie správkyne na ul. Pernikárska
8 v Žiline.
Program schôdze :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov titulom zmeny veriteľa
Rôzne a záver

Predseda schôdze :

JUDr. Alena Balážová - správkyňa konkurznej podstaty
podľa § 35, ods.1, t.j. zo zákonného dôvodu, že SV zvolal správca

Zapisovateľ :

Morgošová Bibiána

JUDr. Alena Balážová - správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Pavol Ivan, nar.: 9.12.1954,
Kuz-mányho č. 20, Martin, ustanovená uznesením OS v Žiline č.k. 4K/7/2007 zo dňa 30.5.2007 pred- seda schôdze veriteľov.
Pavol Ivan, nar. 9.12.1954, trvale bytom Kuzmányho č. 20, 01 Martin, prechodne bytom 037 40
Žabokreky č. 310.
Na druhej schôdzi veriteľov bol prítomný iba jeden veriteľ tak, ako sa tento zapísal do Prezenčnej
listiny :
1) Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - v zastúpení Ing. Líviou
Vág-nerovou na základe Poverenia zo dňa 24.10. 2011 - veriteľ č. 3. z KZP s počtom hlasov 260
014 = 46,464 %
ad. 1.

Otvorenie schôdze,

Predseda schôdze veriteľov (ďalej len predseda SV) privítal prítomného veriteľa, oboznámil ho, že
schôdza veriteľov (ďalej len SV) bola zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v OV
201/2011 dňa 19.10.2011 s vyššie uvedeným programom. Zároveň predseda SV poučil tohto veriteľa
o jeho právach a povinnostiach ohľadom účasti a dôvodu na tejto druhej schôdzi veriteľov, ktorú
zvolal správca, a hlasovania o jednotlivých otázkach podľa § 35, § 107 ods.2 ZoKR
Predseda SV konštatoval, že SV je v zmysle § 35, ods.3 ZoKR uznášaniaschopná, nakoľko je
prítomný jeden veriteľ z celkovým počtom hlasov 260 014 čo predstavuje 46,464 % všetkých hlasov
veriteľov.
Predseda SV predniesol znenie UzneseniA č. 1 :
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu predsedu schôdze veriteľov
ohľa-dom vyhlásenia, že SV je uznášaniaschopná a poučenia prítomných o znení ust. § 35,
§ 107 , ods.2 ZoKR.
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Hlasovanie:
Za hlasovali :
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava s počtom hlasov 260 014 = 46,464 %
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomných veriteľov.
ad.2.

Správa o činnosti a stave konkurzného konania

Predseda SV oboznámil prítomného veriteľa o činnosti a úkonoch vykonaných správkyňou do konania
SV.
Predseda SV k rukám veriteľa odovzdal
- tabuľkové vykázanie Súpisu majetku všeobecnej podstaty
- tabuľkové vykázanie Príjmov zo speňaženia majetku
- tabuľkové vykázanie Príjmov získaných inak ako speňažením
- tabuľkové vykázanie Pohľadávok proti podstate
a ku každej položke ústne podal informáciu aké úkony ako správkyňa vykonala pri speňažovaní.
ad.3.

Voľba jedného zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107, ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR

Predseda SV pripomenul, že OS v Žiline Uznesením 4K 7/2007- 204 zo dňa 17.7.2007, ktoré sa stalo
právoplatné dňa 26.7.2007 rozhodol o uznaní konkurzu na majetok úpadcu Pavol Ivan, nar.:
9.12.1954, Kuzmányho ul. č. 20, Martin za malý. SV v zmysle ust. § 107, ods.2 ZoKR , na prvom
svojom zasadnutí konanom dňa 24.8.2007 prijala Uznesenie č. 2, podľa ktorého bol zvoleným
zástup-com veriteľov - Slovenská republika - DR SR Banská Bystrica, Daňový úrad Martin,
Jesenského 23, 036 32 Martin .
Okresný súd v Žiline vydal dňa 8.7.2008 Uznesenie 5107211913, 4K 7/2007-304, ktorým rozhodol, že
nadobúdateľom prihlásenej pohľadávky DÚ Martin vo výške 260 014,-Sk je Slovenská konsolidačná,
a.s. Cintorínska 21, Bratislava , IČO: 35 776 005.
V OV 153B/2008 dňa 7.8.2008 pod K 004569 bol zverejnený oznam o vstupe veriteľa Slovenskej
konsolidačnej, a.s. do konkurzného konania 4K/7/2007, keďže uvedené uznesenie OS Žilina
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.7.2008.
Predseda SV z uvedených dôvodov v zmysle ZoKR zvolal túto druhú schôdzu veriteľov, ktorej účelom
je zvoliť zástupcu veriteľov.
Predseda SV navrhuje za zástupcu veriteľov - Slovenskú konsolidačnú, Cintorínska 21, Bratis-lava,
IČO: 35 776 005, keďže tento veriteľ je veriteľom s najväčším počtom hlasov - 260 014 hlasov, čo
predstavuje 46,464% všetkých hlasov veriteľov.
Predseda SV vyzval prítomného veriteľa, aby predložil svoj návrh na zvolenie jedného zástupcu
veriteľov.
Sekcia edičných činností
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

26

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2011

Deň vydania: 14. novembra 2011

Veriteľ nepodal žiadny návrh na zvolenie iného zástupcu veriteľov.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava s počtom hlasov 260 014 = 46,464 %
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 2
SV 100% hlasov prítomných veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov Slovenskú konsolidačnú,
a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava s počtom hlasov 260 014 = 46,464 %
ad.4.

Rôzne a záver

Správkyňa pri súp. zlož. majetku č. 6 - peňažná pohľadávka dlžníka - Jána Špánika
ozná-mila, že vzhľadom na dlhotrvajúce neúspešné konanie, z ktorého nie je žiadny výzisk osobitným
prípisom požiada zástupcu veriteľov o vydanie pokynu na zastavenie exekučného konania a vydanie
súhlasu na vylúčenie tejto súpisovej položky zo Súpisu majetku podstaty.
Predseda SV vyzval prítomného veriteľa, aby sa vyjadril či vznáša námietky proti prijatým
uzneseniam a obsahu zápisnice. Prítomný veriteľ nevzniesol námietky proti dvom Uzneseniam
č. 1-2 a k obsahu zápisnice zo SV a nemá ani návrhy na doplnenie.
Zápisnica bola nahlas diktovaná, a nebol daný návrh na jej doplnenie.
Predseda SV o 10,30 hod ukončil druhé zasadnutie schôdze veriteľov a prítomnému veriteľovi sa
poďakoval za účasť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Prezenčná listina.
V Žiline 9.11.2011
JUDr. Alena BALÁŽOVÁ, správca
Bibiána MORGOŠOVÁ, zapisovateľa

K012649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WEXIM a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štítnická 23, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 849
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Pribinová 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2010 S 1329
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Sekcia edičných činností
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úpadcu WEXIM, a.s. v konkurze, Štítnická 23, 048 01 Rožňava., IČO: 36212849
zo dňa 03.11.2011

sp.značka súdneho spisu: 31K/53/2010
Miesto konania: Pribinová 8, Košice
Termín konania: 03.11.2011
Začiatok konania: 11,00 hod.

Prítomní:
1/ Slovenská republika- Daňový riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Rožňavazástupca veriteľov , JUDr. Ondrej Hric

............................................................

2/ JUDr. Erika Šimová, správca................................................................................
Program:
1/Otvorenie
2/ Súhlas s uzavretím kúpnych zmlúv
3/ Správa o činnosti správcu
4/ Záver
K bodu 1/
Schôdzu otvoril a viedol zástupca veriteľov.
K bodu 2/
Závňzný pokyn č. 8:
Veriteľský výbor týmto dáva súhlas správcovi na uzavretie zmlúv o postúpení 1. a 2. Súboru
peňažných pohľadávok na víťaza ponukového konania spol. PRO-FOREST Rožňava s.r.o.
Čučmianska Dlhá 26, 048 01 Rožňava za ponúknuté kúpne ceny.
K bodu 3/
Správca priebežne informoval zástupcu veriteľov o každej svojej činnosti za uplynulé obdobie. Čo sa
týka predaja majetku, z dôvodu, že posledná dražba nehnuteľnosti bola neúspešná, dňa 21.11.2011
sa uskutoční ďalšie kolo dražby, pričom podmienky dražby sú stanovené v súlade so záväzným
pokynom č. 6. Ďalej správca predložil zástupcovi veriteľov prehľad pohľadávok proti podstate, ktoré
doteraz vznikli v súvislosti so správou a speňažovaním majetku.
Uznesenie:
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Zástupca veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a prehľad pohľadávok proti podstate.
K bodu 4/
Zástupca veriteľov poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

JUDr. Ondrej Hric
Predseda veriteľského výboru a zástupca veriteľov

K012650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jegorovova 14072/29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 417 351
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R 3/2010 S 1429
Spisová značka súdneho spisu:
2R 3/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma: 1.500,Mena: Eur
Dlžník:PROFI SHM, spol. s r.o., so sídlom Radlinského 1710, Dolný Kubín 026 01, IČO: 45 924 546,
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53731/L
Právny dôvod vzniku (stručne):Pohľadávka z nájmu za mesiac november, ktorá vznikla na základe
Nájomnej zmluvy uzavretej medzi Úpadcom a obchodnou spoločnosťou PROFI SHM, spol. s r.o., so
sídlom Radlinského 1710, Dolný Kubín 026 01, IČO: 45 924 546, zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53731/L zo dňa 22.12.2010 v znení neskorších
dodatkov.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1.500,- Eur

K012651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:

ZTS TEES MOTORY, akciová
spoločnosť
Čsl. armády 3/1697, 036 01 Martin
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 3/1697, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2006 S 568
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2006
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
OV 218/2011

Na základe Uznesenia č. 2 prijatého zástupcom veriteľa na SV konanej dňa 9.11.2011, ktorým bol
daný súhlas zo Súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 18.8.2006 v OV 159B/2006 pod K
003781 vylúčiť pohľadávku dlžníka - DMD MOBILTEC, a.s., Martin, IČO: 36 383 473 súpisová
hodnota majetku 20 618,25 € (621 145,30Sk) a pohľadávku dlžníka ZTS TEES Martinské strojárne
a.s., Martin, IČO: 36 372 269 súpisová hodnota majetku 1 352 541,19 € (40 746 655,77 Sk),
správkyňa uvedené pohľadávky v y l u č u j e zo Súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.

K012652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDEN PARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 740 357
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2011-S 1534
Spisová značka súdneho spisu:
6k/25/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci
sp. zn. 6K/25/2011
vedenej Okresným súdom Bratislava I vo veci úpadcu
GOLDEN PARK, s.r.o. v konkurze, Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 36 740 357

Dátum a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 08.11.2011 o 10.00 hod.
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Prítomní členovia veriteľského výboru: podľa prezenčnej listiny

1. otvorenie zasadnutia
2. voľba predsedu veriteľského výboru
3. záver

Bod 1.
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Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Správkyňa otvorila zasadnutie veriteľského výboru a privítala zástupcu členov veriteľského výboru
zvolených na prvej opakovanej schôdzi veriteľov. Správkyňa zároveň skonštatovala, že veriteľský
výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

Bod.2.
Voľba predsedu veriteľského výboru

Na funkciu predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ Ing. Bohuslav Belanec.

Hlasovanie:

Ing. Karol Műller

ZA

Ing. Alexander Lilge

ZA

Ing. Bohuslav Belanec

ZA

Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený: Ing. Bohuslav Belanec, Konská 552, Rajecké Teplice.

Bod 3.
Záver

Po prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia veriteľského výboru bolo toto zasadnutie
ukončené.

V Bratislave, dňa 08.11.2011

Spísal:
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_______________________

Mgr. Tomáš Kulák, advokát
za Ing. Bohuslava Belanca

K012653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonecká 2, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2010 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Podľa § 92 ods.1.písm.d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu z 15.8.2011 správca vyhlasuje 1.kolo dražby majetku uvedeného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v obchodnom vestníku č. 184B/2010 z 24.09.2010 za týchto
podmienok:
Organizátor dražby: Mgr. Jozef Maruniak, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod č.1364,
sídlo kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 42 173 345.
Navrhovateľ dražby: Mgr. Jozef Maruniak, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod
č.1364, sídlo kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 42 173 345.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava v kancelárií správcu,
dražba sa uskutoční dňa 14. decembra 2011 o 10.00 hod. vyvolaním správcu (po ukončení zápisu
účastníkov dražby). Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30
minút pred jej začatím za účelom zistenia totožnosti a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č.527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby správcovi predložia:
a) doklad o zložení zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) v prípade právnickej osoby originál výpisu z obchodného registra, z ktorého bude vyplývať,
kto je oprávnený konať v mene tejto osoby,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
Predmetom dražby sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu :

Pozemok
LV č.

Katastrálny úrad

Správa katastra

Katastrálne územie

Okres

Obec

1354

Bratislava

Pezinok

Doľany

Pezinok

Doľany

Parcelné číslo

2
Výmera /m /

Druh pozemku
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1834/3

ostatné plochy

1432

2021

trvalé trávne porasty

554

Opis predmetu dražby: Predmet ohodnotenia sa nachádza
v okrajovej časti obce v smere na Bratislavu, je dobre prístupný od
hlavnej cesty č. 502. Pozemok nie je poľnohospodársky ani
priemyselne využívaný. V územnom pláne obce Doľany sa predmetný
pozemok nachádza v plánovanom zastavanom území obce.
Opis stavu predmetu
dražby: Riziká zmeny vo využití územia v porovnaní s územným
plánom nie sú známe, riziká v podobe zosunu terénu a iných nie sú
známe.
Všeobecná cena odhadu zistená znaleckým posudkom: 29.100,00 €
Najnižšie podanie 13.902,00 €
Minimálne prihodenie: 500,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500,00 €
Spôsob zloženia zábezpeky: Dražobná zábezpeka záujemcu o účasť na dražbe musí byť pripísaná
13.decembra 2011 do 16.00 hod na účet správcu vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo
účtu: 2791951257/0200. Účastník dražby uvedie do poznámky pre prijímateľa svoje obchodné meno,
prípadne priezvisko. V prípade, že dražobná zábezpeka nebude v uvedenej lehote pripísaná na účet
správcu, záujemcovi o dražbu nebude umožnené zúčastniť sa dražby. Účastník dražby predloží pri
zápise do zoznamu účastníkov dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky, a to buď výpisom z
účtu, alebo bankou potvrdený doklad o vklade hotovosti. Následne bude zapísaný do zoznamu
účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné číslo.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorý sa nestanú vydražiteľmi, bude vrátená
dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník dražby písomne oznámi
správcovi do troch pracovných dní odo dňa vykonania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi zaráta do ceny
dosiahnutej vydražením. Ostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný do
desiatich dní odo dňa skončenia dražby zaplatiť správcovi.
Nadobudnutie vlastníctva: Ak vydražiteľ zaplatil cenu dosiahnutú vydražením v určenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Zábezpeka vydražiteľa v
prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech konkurznej podstaty ako
zmluvná pokuta a nevracia sa.
Podmienky a spôsob odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Správca odovzdá vydražiteľovi
po
úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu
dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadka 1: 09. decembra 2011 o 12.30 hod.,
Obhliadka 2: 12. decembra 2011 o 12.30 hod.
Organizačné pokyny budú poskytnuté na telefónnom čísle 0907 926 845
Práva viaznuce k predmetu dražby: žiadne
Záväzky viaznuce k predmetu dražby:
Ťarchy:
1. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX
161/09 (exek.úrad Púchov, Samoty 1061, 020 01 Púchov, JUDr. Jozef Martišík-súd.
exekútor) v prospech oprávneného Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., Ondavská 3,
P.O.Box 32, 820 05 Bratislava, IČO: 359369835
1. Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť podľa EX 490/2009, oprávnený: Peter Tahotný, PROFIT – ELEKTRO, ul.
SNP 15, Pezinok, Myslenická 14, Pezinok, JUDr. Dušan Noskovič
1. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 9396/2009 zo dňa
18.02.2010, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Ružová dolina 10,
Bratislava, (exekút. Úrad Wolkrova 4, 850 00 Bratislava JUDr. Táňa Pačesová)
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K012654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonecká 2, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2010 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
OZNÁMENIE o ponukovom konaní. Mgr. Jozef Maruniak - správca konkurznej podstaty úpadcu: U N
I S T A V, spol. s r.o., Jablonecká 2, 900 86 Budmerice, IČO: 31 411 096, v súlade s pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje v zmysle ust. §92, ods. 1, písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií, 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty. Predmetom predaja je nižšie uvedený súbor peňažných pohľadávok:

Označenie dlžníka Nominálna hodnota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amal – Kuruc Vladimír, Čulenova 32/C, 920 01 Hlohovec 319,92 €
Marián Soukup, Budmerice, 900 86 Budmerice 331,86 €
HATRI, s.r.o., Tichá 49, 811 02 Bratislava 232,65 €
Ing. Alexander Poór, Budatínska 34, 851 03 Bratislava 49.988,60 €
Mercury Business Affairs s.r.o., Zadunajská 27, Bratislava 14.217,98 €
Michal Opatovský 9.770,99 €
Profit Elektro – Peter Tahotný, SNP 15, 90201 Pezinok 4.019,95 €
S.O.S. – HK s.r.o., Zavalie 9/C, 920 01 Hlohovec 37,77 €
SAJF s.r.o., Pod bránov 194, 027 42 Podbieľ 90,99 €
STAVSEN s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 1.281,75 €
Tatrainvest Development s.r.o., Prievozská 32, Bratislava 23.128,47 €
Ing. Viliam Lanák Elmet, Kollárova 3, 917 01 Trnava 364,70 €

Záväzná ponuka musí byť v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, ktorú záujemca zašle na adresu
kancelárie správcu: Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, a to v zalepenej obálke s označením:
"Konkurz 4K45/2010-Záväzná ponuka-neotvárať". Záväzná ponuka musí byť doručená najneskôr do
08. decembra 2011. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti: a/
identifikačné údaje záujemcu, b/ navrhovanú kúpnu cenu za súbor peňažných pohľadávok, c/ záväzná
ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná jej vlastnoručným podpisom a v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného alebo obdobného registra, d/ záujemca-právnická osoba predloží výpis z obchodného
alebo iného obdobného registra nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky, záujemca-fyzická
osoba podnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného
obdobného registra nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky, záujemca-fyzická osoba
nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti, e/ vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť
so správcom "Zmluvu o postúpení pohľadávok" v prípade, že správca vyhodnotí jeho ponuku ako
najvýhodnejšiu. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, bude
považovaná za neúplnú a správca v ponukovom konaní nebude na ňu prihliadať. Úspešný záujemca v
ponukovom konaní je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu na účet správy podstaty tak, aby
finančná čiastka bola pripísaná na účet najneskôr do 5 dni po doručení oznámenia správcu o tom, že
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Správca ako predávajúci je oprávnený
uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim "Zmluvu o postúpení
pohľadávok" až po pripísaní kúpnej ceny predávajúcemu na účet správy podstaty. Záujemcovia o kúpu
predmetných peňažných pohľadávok môžu získať bližšie informácie od správcu v dohodnutom čase
po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 0907926845. Správca otvorí a vyhodnotí záväzné
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po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 0907926845. Správca otvorí a vyhodnotí záväzné
ponuky do 15 pracovných dni od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Za víťaza, resp.
úspešného záujemcu bude vyhodnotený ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. V
prípade, že viacero záujemcov o kúpu súboru peňažných pohľadávok ponúkne rovnakú kúpnu cenu,
správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a v lehote 2
pracovných dni odo dňa doručenia výzvy svoju novú záväznú ponuku doručili do kancelárie správcu.
Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené vyššie, okrem výpisov z
obchodného, živnostenského resp. iného obdobného registra. Správca vyhodnotí nové záväzné
ponuky do 2 pracovných dni od skončenia novej lehoty na podávanie záväzných ponúk rovnakým
spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V prípade opätovnej rovnosti ponúk správca vyššie
uvedený postup zopakuje. Ponukové konanie bude neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, resp. bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť alebo toto ponukové konanie zrušiť aj bez
uvedenia dôvodu. Mgr. Jozef Maruniak, správca
OV 218/2011

K012655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovská 390/1, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: S10
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty vylučuje súpisové zložky majetku zapísané do všeobecnej podstaty ako:
Popis hnuteľnej veci / súbor: Kuchynská linka
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):400 EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Obývačkova stena
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Detská stena
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Kosačka r. v. 2006
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Sedacia súprava
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Motorové vozidlo FORD ESCORT, r. v. 1983, typ sedan, červená
metalíza
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 000,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Televízor Grundig r. v. 2007, 82 cm
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 120,- EUR

Popis hnuteľnej veci / súbor: Mikrovlnná rúra
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,- EUR
Dôvod vylúčenia:
Speňaženie vyššie uvedených hnuteľných vecí v V. kole ponukového konania dňa 24.10.2011.
V Nitre dňa 26.10.2011
Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty

K012656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV 1, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 859 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Košická 52, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2011 S1382
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2011
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 1. Pohľadávka z bežného účtu vo výške 52,23 eur, číslo účtu :
2624835056/1100, vedený v Tatra banka, a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava, IČO : 00686930.
Súpisová hodnota : 52,23 eur. Deň zápisu : 10.11.2011.
Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 2. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi ACIDOL, s.r.o., Ivánska
cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO : 35 931 299, vo výške 1.475.127,77 eur. Súpisová hodnota :
1.475.127,77 eur. Deň zápisu : 10.11.2011.

K012657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV 1, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 859 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Košická 52, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2011 S1382
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad BratislavaVI, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, číslo zabezpečenej pohľadávky : 1.
Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 3. Nehnuteľná vec : pozemok, parcela registra "C", parcelné
2
číslo : 17424/36, o výmere 694 m , druh pozemku : záhrady, obec Skalica, katastrálne územie
Skalica, evidovaný na LV č.11456 vydaný Správou katastra Skalica, spoluvlastnícky podiel : 1/2.
Súpisová hodnota : 7.634 eur. Deň zápisu : 10.11.2011.
Súpisová zložka majetku, číslo zápisu : 4. Nehnuteľná vec : pozemok, parcela registra "C", parcelné
2
číslo : 17424/37, o výmere 16 m , druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, obec Skalica,
katastrálne územie Skalica, evidovaný na LV č.11456 vydaný Správou katastra Skalica,
spoluvlastnícky podiel : 1/2. Súpisová hodnota : 1.000 eur. Deň zápisu : 10.11.2011.

K012658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L.ABEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová 12, 94 901 Nitra Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 562 556
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2011 S1431
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA Z KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV úpadcu:
L.ABEL s.r.o., Rozmarínová 12, 949 01 Nitra Dražovce
IČO: 36 562 556,
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podľa ust. § 35 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“).
Spisová značka súdneho spisu: 31K/28/2011.
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2011 S1431.
Miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: kancelária správcu - Administratívna Budova Nová
Nitra, Štefánikova 79, NITRA
Dňa 3.11.2011 o 9:00 hod.
Prítomní:
1. Za úpadcu: NIKTO
2. Správca: Ing. Jana Fülöpová
3. Veritelia:
- Alica Muranová, Výstavná 21,Nitra IČO: 41647769 -772 hlasov
- ing.Libor Abelovský, Rozmarínová 12, Nitra Dražovce -22877 hlasov
- Mária Ťažárová, Ľ.Okánika 4, Nitra ( zastúpená ) - 896 hlasov
- Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra, Slančíkovej 3, Nitra (zastúpená) -884 hlasov
Program schôdze:
1. Prezentácia účastníkov, otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR;
6. Rôzne, záver.
K bodu 1: Otvorenie schôdze:
Schôdzi predsedal ustanovený správca úpadcu Ing. Jana Fülöpová. Správca prítomných veriteľov
privítal a na úvod skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom konania
1. schôdze veriteľov a s jej programom – ( zverejnením oznámenia správcu v Obchodnom vestníku č.
184B/2011). Bola tak dodržaná zákonná lehota v súlade
s § 34 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) 40 dní od vyhlásenia konkurzu, tak aby sa
schôdza konala nie skôr ako prvý deň a nie neskôr ako piaty deň od uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok.
Správca skonštatoval, že sú prítomní štyria veritelia s celkovým počtom hlasov 25 429 (100%)
počítaným podľa výšky prihlásených a zistených pohľadávok, t. j. v súlade s § 35 ods. 4 ZoKR na
každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
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Schôdza veriteľov je teda uznášaniaschopná v zmysle § 35 ods. 3 ZoKR, nakoľko je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
K bodu 2: Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania:
Správca oboznámil prítomných veriteľov o skutočnostiach:
– Oznámenie o konkurze bolo uverejnené dňa 15.8.2011 v Obchodnom vestníku č. OV 157/2011.
– Správca vyzval úpadcu o súčinnosť a o doplnenie zoznamu majetku, a to o zmluvný zoznam
záväzkov, zoznam spriaznených osôb, zmluvný prehľad a účtovné závierky za obdobie posledných 5
rokov
- Správcovi bol poskytnutý zoznam majetku a záväzkov úpadcu podaný spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu.
– Správca riešil pracovno-právne vzťahy so zostávajúcimi zamestnancami. Ukončil pracovno-právny
vzťahy so zostávajúcou zamestnankyňou: * p. Ťažárovou(ktorej pracovný pomer bol ukončený
dohodou, bez výpovednej lehoty, s nárokom na trojmesačné odstupné). K 27.9.2011 bol úpadca bez
zamestnancov.
Prihlášky pohľadávok veriteľov: Správca oboznámil prítomných veriteľov o počte veriteľov, ktorí v
zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky, o počte veriteľov, na prihlášky ktorých sa v konkurze
neprihliada, ako aj o popretých prihláškach dotknutých veriteľov s uvedením výšky popretia.
Počet prihlásených veriteľov celkom: 10
Prihlásená suma pohľadávok celkom: 29 000,51 €
Z toho podmienených veriteľov: 0 veritelia
Suma podmienených pohľadávok: 0 €
Z toho zabezpečených veriteľov: 0
Suma zabezpečených pohľadávok: 0,-€
Počet veriteľov po lehote: 0
Výška pohľadávok veriteľov doručená po lehote: 0 €
Prihlášky veriteľov na ktoré sa neprihliada: 0 €
Výška pohľadávok veriteľov na ktoré sa neprihliada: 0 €
Popreté prihlášky (aj čiastočne): 0 veriteľov čo do výšky, 0 veriteľov čo do vymáhateľnosti
Suma popretých prihlásených pohľadávok: 0 €.
Zistené pohľadávky celkom: 29 000,51 €
Na základe podkladov poskytnutých úpadcom a fyzickou inventarizáciou, správca vykonal v lehote 30
dní od vyhlásenia konkurzu súpis všeobecnej podstaty a následne ho bezodkladne publikoval v
Obchodnom vestníku – zverejnené dňa 20.9.2011 OV180/2011. Na základe zistení správca uvádza,
že majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, pozostáva z hnuteľného majetku a pohľadávok a to
spolu vo výške 42 485,66 € a 253,00 CZK, kde hodnota jednotlivých zložiek bola stanovená na
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spolu vo výške 42 485,66 € a 253,00 CZK, kde hodnota jednotlivých zložiek bola stanovená na
základe účtovnej agendy a reálneho odhadu úpadcu, pri zapisovaní do zoznamu majetku. Prítomných
veriteľov správca oboznámil, že sa jedná o súpisovú hodnotu a že reálna cena za predaj v
konkurznom konaní býva spravidla nižšia.
OV 218/2011

Hnuteľné veci zahŕňajú:– stroje a zariadenia, zásoby, hotové výrobky
K bodu 3: Voľba veriteľského výboru:
Pre účely voľby veriteľského výboru boli na schôdzi veriteľov prítomní štyria veritelia s počtom hlasov
25 429.
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave spôsobu voľby veriteľského výboru.
Prikročilo sa k voľbe veriteľského výboru.
Veriteľský výbor má mať v zmysle § 37 ods. 1 ZoKR troch členov alebo piatich členov. Nakoľko sú
prítomní štyria nezabezpečení veritelia oprávnení na prvej schôdzi veriteľov hlasovať, predseda
schôdze navrhol voliť trojčlenný veriteľský výbor. Návrhy na prvých členov veriteľského výboru
predkladal predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať - postupne od nezabezpečeného veriteľa s najväčším počtov hlasov.
O každom jednom členovi sa hlasovalo osobitne. Každé prihlásené a správcom zistené euro
predstavovalo pri hlasovaní 1 hlas.
a) Predseda schôdze predložil návrh na zvolenie nezabezpečeného veriteľa ing.Libor Abelovský, Nitra
Dražovce za člena veriteľského výboru. Prítomný veriteľ súhlasil so zvolením za člena veriteľského
výboru. Nato sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

25 429 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržalo sa:

0 hlasov

Konštatuje sa, že za zvolenie nezabezpečeného veriteľa ing.Libor Abelovský za člena veriteľského
výboru hlasovalo 100% z prítomných oprávnených veriteľov – teda nadpolovičná väčšina.
Nato bolo prijaté Uznesenie č.1: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov schvaľuje za
člena veriteľského výboru nezabezpečeného veriteľa pohľadávok ing.Libor Abelovský.
b) Predseda schôdze predložil návrh na zvolenie nezabezpečeného veriteľa Mária Ťažárová, Nitra za
člena veriteľského výboru. Prítomný splnomocnený zástupca súhlasil so zvolením za člena
veriteľského výboru. Nato sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

25 429 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržalo sa:

0 hlasov

Konštatuje sa, že za zvolenie nezabezpečeného veriteľa Mária Ťažárová, Nitra za člena veriteľského
výboru hlasovalo 100 % z prítomných oprávnených veriteľov – teda hlasovala nadpolovičná väčšina.
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Nato bolo prijaté Uznesenie č. 2: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov schvaľuje
za člena veriteľského výboru nezabezpečeného veriteľa pohľadávok Mária Ťažárová, Nitra.
c) Predseda schôdze predložil návrh na zvolenie nezabezpečeného veriteľa Sociálna poisťovňa
Bratislava, pobočka Nitra za člena veriteľského výboru. Prítomný splnomocnený zástupca spoločnosti
súhlasil so zvolením za člena veriteľského výboru. Nato sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

884 hlasov

Proti:

24 545 hlasov

Zdržalo sa:

0 hlasov

Konštatuje sa, že za zvolenie nezabezpečeného veriteľa Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra
za člena veriteľského výboru hlasovalo 3,48 % z prítomných oprávnených veriteľov – teda nehlasovala
nadpolovičná väčšina.
Nato bolo prijaté Uznesenie č.3: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov neschvaľuje
za člena veriteľského výboru nezabezpečeného veriteľa pohľadávok Sociálna poisťovňa Bratislava,
pobočka Nitra.
d) Predseda schôdze predložil návrh na zvolenie nezabezpečeného veriteľa Alica Muranová, Nitra za
člena veriteľského výboru. Prítomný veriteľ súhlasil so zvolením za člena veriteľského výboru. Nato sa
pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za:

25 429 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržalo sa:

0 hlasov

Konštatuje sa, že za zvolenie nezabezpečeného veriteľa Alica Muranová, Nitra za člena veriteľského
výboru hlasovalo 100 % z prítomných oprávnených veriteľov – teda hlasovala nadpolovičná väčšina.
Nato bolo prijaté Uznesenie č.4: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov schvaľuje za
člena veriteľského výboru nezabezpečeného veriteľa pohľadávok Alica Muranová, Nitra.
Predseda schôdze skonštatoval, že vzhľadom na hlasovanie bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor.
Členmi veriteľského výboru sú:
- ing.Libor Abelovský, Rozmarínová 12, Nitra Dražovce
- Mária Ťažárová, Ľ.Okánika 4, Nitra
- Alica Muranová, Výstavná 21,Nitra IČO: 41647769
K bodu 4: Rozhodovanie podľa § 36 ZoKR:
V zmysle § 36 ods. 1 zákona 7/2005 do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene
správcu. O výmene správcu sa rozhoduje vždy na prvej schôdzi veriteľov. Tento bod je obligatórnou
časťou prvej schôdze veriteľov. Predseda schôdze vyzval veriteľov na využitie svojho práva v zmysle
uvedeného ustanovenia.
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Uznesenie č. 5: Vzhľadom na to, že žiaden z veriteľov nenavrhol výmenu správcu, predseda schôdze
skonštatoval, že doterajší správca bol vo funkcii potvrdený.
K bodu 5: Rôzne. Záver
Predseda schôdze oboznámil prítomných veriteľov o možnosti uplatniť v zmysle § 35 ZoKR do
zápisnice zo schôdze veriteľov odôvodnenú námietku rozporu niektorého z prijatých uznesení so
zákonom. Nikto s prítomných veriteľov neprejavil záujem uplatňovať námietky proti prijatým
uzneseniam.
Predseda schôdze vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru zvolal jeho prvé
zasadnutie tak, aby sa konalo hneď po skončení schôdze veriteľov. Všetci členovia veriteľského
výboru jednomyseľne súhlasili. Predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť a ukončil prvú
schôdzu veriteľov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je zoznam prítomných členov/prezenčná listina/.
Ing. Jana Fülöpová, správca
V Nitre dňa 3.11.2011

K012659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L.ABEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová 12, 949 01 Nitra Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 562 556
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2011 S1431
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2011 S1431
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
L.ABEL s.r.o., Rozmarínová 12, 949 01 Nitra Dražovce,
IČO úpadcu : 36 562 556
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: Administratívna Budova Nová Nitra, Štefánikova 79,
NITRA
Dňa 3.11.2011 o 9:30 hod.
Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
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Dňa 3.11.2011 o 9:30 hod. sa uskutočnilo prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu L.ABEL s.r.o.,
Rozmarínová 12, 949 01 Nitra Dražovce, IČO: 36 562 556 s miestom konania v kancelárii správcu:
Administratívna Budova Nová Nitra, Štefánikova 79, NITRA, v zložení nasledovných zvolených členov
veriteľského výboru:
1. ing. Libor Abelovský
2. Mária Ťažárová
3. Alica Muranová
Schôdze veriteľského výboru sa zúčastnil správca, ktorý zároveň predsedá schôdzi v súlade s ust. §35
ZKR: Ing. Jana Fülöpová , správca
Program prvého zasadania veriteľského výboru:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Zistenie stanovísk veriteľského výboru vo veci ďalšieho postupu
4. Rôzne a záver
ad 1/ otvorenie schôdze – predseda schôdze privítal prítomných na prvej schôdzi veriteľského výboru
úpadcu L.ABEL s.r.o., Rozmarínová 12, 949 01 Nitra Dražovce, IČO: 36 562 556.
ad 2/ Predseda schôdze navrhol zvoliť za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru
s najväčším počtom hlasov prihlásených a uznaných pohľadávok: ing. Libora Abelovského - s
nasledovným hlasovaním:
ZA – 3 hlasy
PROTI – 0 hlasov
Uznesenie č. 1: Za predsedu veriteľského výboru bol všetkými hlasmi zvolený veriteľ s najväčším
podielom prihlásených a uznaných pohľadávok ing. Libor Abelovský.
ad 3/ Správca navrhol ďalší postup týkajúci sa konkurzu, ohľadom speňažovania majetku úpadcu s
tým, že konkrétny návrh predloží na schválenie členom veriteľského výboru v lehote do 15 dní od
konania schôdze veriteľského výboru.
ad 4/ Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru k návrhom ďalších stanovísk vo veci
ďalšieho postupu v konkurze. Vo veci ďalšieho postupu správca zvolá schôdzu veriteľského výboru
podľa potreby a po dohode jednotlivých členov veriteľského výboru. V súlade s ust. §37 ods. 5 ZKR
bude správca podávať VV správy o priebehu konkurzného konania formou mailovej komunikácie.
Uznesenie č. 2: Nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým
uzneseniam a berú na vedomie po odsúhlasení, že správy o konkurznom konaní, dľa § 37 ods.5
Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, bude správca zasielať formou mailovej komunikácie na
dohodnuté mailové adresy členov veriteľského výboru.
Záverom o 9:45 hod. správca konkurznej podstaty ukončil schôdzu veriteľského výboru a poďakoval
prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je zoznam prítomných členov/prezenčná listina/.
Ing. Libor Abelovský – predseda veriteľského výboru
Ing. Fülöpová Jana – správca
Dňa 3.11.2011.

K012660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Vinceová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostravská 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1956
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2010 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

1. kolo ponukového konania
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Katarína Vinceová, nar. 02.07.1956,
Ostravská č. 1, 040 11 Košice v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku za najvyššiu kúpnu cenu. Predávaný
hnuteľný majetok tvorí osobné motorové vozidlo ŠKODA FAVORIT 135 LUX, EČ: KE 877FD, VIN:
TMBACA200N0475608, rok výroby: 1991, súpisová hodnota: 300,- EUR.
Podmienky ponukového konania:
Záväzné návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú písomne na adresu sídla správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, v
zalepenej obálke s viditeľným označením „KONKURZ , č.k. 31K/23/2010, ponukové konanie NEOTVÁRAŤ” s termínom doručenia do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku
(za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom vestníku)
do 12.00 hod. posledného dňa lehoty. Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu
cenu minimálne 100 % súpisovej hodnoty. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7
dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Neúspešní uchádzači nebudú upovedomení
o výsledku ponukového konania. Bližšie informácie, ako aj podrobné podmienky ponukového konania
resp. dohodnutie termínu obhliadky možno získať na tel. č.: +421 2 5020 2919 kontaktná osoba Mgr.
Ferjančik, mail: m.ferjancik@bankruptcy.sk a to po úhrade účastníckeho poplatku 20,- EUR.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
V Spišskej Novej Vsi, 10.11.2011
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2011

K012664
Spisová
značka:

Deň vydania: 14. novembra 2011

3K/49/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Bratislava II, Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.BOX 36, 820 09
Bratislava 2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MILICA BUILD s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 44 053 878
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi MILICA BUILD s.r.o., so sídlom Záhradnícka 46, 821
08 Bratislava, IČO: 44 053 878, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012665
Spisová
značka:

4K/58/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Štefan Lošonský, rod. Lošonský,
nar. 5.02.1959, trvale bytom Klincová č. 1, 821 08 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Ing. Štefan Lošonský, rod. Lošonský, nar. 5.02.1959, trvale bytom Klincová č. 1, 821
08 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Štefan Lošonský, rod. Lošonský, nar. 5.02.1959, trvale
bytom Klincová č. 1, 821 08 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričková 18, 821 08 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Sekcia edičných činností

3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou
spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch
Redakcia Obchodného
vestníka
Námestie
slobody 12,
Bratislavana súde, tak aby bola doručená
rovnopisoch správcovi na adresuSídlo
jehoredakcie:
kancelárie
a v jednom
rovnopise
Tel. č. 02/52
49 65 34-6,Na
www.justice.gov.sk
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú
v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty
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OV 218/2011
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o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
reštrukturalizácie
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú
v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty
na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo,
aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku
zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze
neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
zabezpečený veriteľ ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku
zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a
ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§
29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod
vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej
pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky
MS SR č. 665/2005 Z.z.. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v
účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému
prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
Sekcia edičných činností
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo
Redakcia Obchodného
vestníka
sídlo na území Slovenskej republiky;
k prihláške
je povinný
aj listiny preukazujúce, že zástupca
Sídlo redakcie:
Námestie
slobodypripojiť
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Tel. č.prijal.
02/52 Ak
49 65
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si 34-6,
veriteľ
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budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
46
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo

pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
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reštrukturalizácie
nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29
ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29
ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, kprípadne počas konkurzného konania až do
zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí
obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012666
Spisová
značka:

6K/69/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Upside Down, a.s., so sídlom Laurinská
4, 811 01 Bratislava, IČO: 36 781 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Upside
Down, a.s., so sídlom Laurinská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 36 781 215
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Upside Down, a.s., so sídlom Laurinská 4, 811 01
Bratislava, IČO: 36 781 215.
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
Sekcia edičných činností
odporovať,
Redakcia Obchodného vestníka
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho47
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zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
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reštrukturalizácie
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.
OV 218/2011

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012667
Spisová
značka:

2K/57/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- - veriteľa: ML-catering, s.r.o., so
sídlom Hlavná 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 280 089, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: REAL SERVICES, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 35 895 063
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi REAL SERVICES, s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 35 895 063.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012668
Spisová
značka:

3K/36/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Exclusive bau s.r.o.,
so sídlom Palárikova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 44 371 608, správcom ktorého je - Konkurzný správca,
k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 746 762, značka správcu: S
1189, o určenie odmeny a náhrady výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, IČO: 36 746 762, značka správcu: S 1189, odmenu vo výške 796,65 Eur a náhradu
preukázaných výdavkov v celkovej výške 268,53 Eur, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 119/11, po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 594,52 Eur, ktorý bude vyplatený prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 119/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
Sekcia edičných činností
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
( §42 ods.
3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho
Redakcia Obchodného
vestníka
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu
smeruje,
v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel.
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Konkurzy a
Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OV 218/2011

Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012669
Spisová
značka:

3K/38/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu začatého na návrh
navrhovateľa - veriteľa: KONTO, s.r.o., so sídlom Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, IČO: 31 600 166,
voči dlžníkovi: SENADO, s.r.o., so sídlom Šafárikova 81, 903 01 Senec, IČO: 35 971 444, správcom
ktorého je BANKRUPTCY LIQIUDATION, k.s., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1514, o určenie výšky odmeny a výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: BANKRUPTCY LIQIUDATION, k.s., so sídlom Špitálska 10, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 1514, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo
výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 369,16 €, ktoré mu budú vyplatené
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 626,66 €, ktorý bude vyplatený prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012670
Spisová
značka:

3K/46/2011

Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa - veriteľa: ALAND GROUP a.s., Pri starom letisku 12,
831 07 Bratislava, IČO: 35 967 773, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Technické služby
Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Technické služby Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04
Bratislava, IČO: 35 943 572.
Súd ustanovuje správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Digital park II-Einsteinova
25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.
Sekcia edičných činností
Redakcia
Súd vyzýva veriteľov dlžníka,
abyObchodného
v lehote 45vestníka
dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
svoje pohľadávky.
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Technické
služby
Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04
Konkurzy
a
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
Bratislava, IČO: 35 943 572.
reštrukturalizácie
Súd ustanovuje správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Digital park II-Einsteinova
25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník. (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších
predpisov). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42
ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
2. Lehota na prihlasovanie pohľadávok plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku.
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou, ktorú podáva v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v
lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada.
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v
konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená
rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze
riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa
v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou.
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom
(ďalej len zabezpečený veriteľ ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z
výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a
včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne.
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením
na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z., a ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je
podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada.
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje,
neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na
prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
edičných
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OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na
prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov
uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ), ktorého vzor je ustanovený v prílohe
č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad
pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v
konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný
prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad
neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa
prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie
pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa
osobitného predpisu, 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.
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky
nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny
preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na
doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
13. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29
ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2011

Deň vydania: 14. novembra 2011

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012671
Spisová
značka:

2K/41/2010

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladislav
Dratva - ZPaR, s miestom podnikania 976 67 Závadka nad Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676,
správcom konkurznej podstaty ktorého je Konkurzy
a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, vo veci uloženia záväzného pokynu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na odpredaj majetku úpadcu a to osobné motorové
vozidlo CITROEN JUMPER 2.8 HDI ZAPMPA, AC kombi, EČV:
BR 540 AP, VIN
VF7ZAPMPA17107186 v súpisovej hodnote 6 250,- Eur vo forme ponukového konania a to za
podmienok určených správcom v ozname o ponukovom konaní, ktorý správca uverejní v Obchodnom
vestníku, a to v prvom kole ponukového konania minimálne za 50% súpisovej hodnoty, v druhom
ponukovom kole je správca oprávnený odpredať vyššie uvedený majetok úpadcu za najvyššiu ponuku.
V prípade neúspechu druhého kola správca ponúkne osobné motorové vozidlo na odpredaj autobazáru
za cenu ponúknutú z ich strany a požiada súd o uloženie záväzného pokynu na uzavretie zmluvy o
predaji osobného motorového vozidla s autobazárom. Lehota na predkladanie ponúk na kúpu vyššie
uvedeného majetku úpadcu, ktorý tvorí konkurznú podstatu, určená správcom, nesmie byť kratšia ako 7
pracovných dní. O výsledkoch každého ponukového kola je správca povinný súd bezodkladne
informovať. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012672
Spisová
značka:

1K/34/2009

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martina
Melicherová, nar. 25.11.1983, Obrancov mieru 171/12, 987 01 Poltár, správcom ktorého je Mgr. Pavol
Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Mgr. Pavlovi Vrškovi, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký
Krtíš paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K012673
Spisová
značka:

Deň vydania: 14. novembra 2011

2K/51/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PSI Slovakia, s.r.o., so sídlom 951
91 Hosťovce 217, IČO: 44 404 654 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
KOVOHRON, výrobné družstvo, Zvolen, so sídlom Pod Strážou 3/223, 960 01 Zvolen, IČO: 31 581
196, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 100/S takto
rozhodol
Súd u r č u j e dlžníkovi KOVOHRON, výrobné družstvo, Zvolen, so sídlom
Pod Strážou
3/223, 960 01 Zvolen, IČO: 31 581 196 lehotu 10 dní od doručenia tohto uznesenia na predloženie
ďalších dôkazov na preukázanie platobnej schopnosti.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e

j e prípustné.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012674
Spisová
značka:

2K/58/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ViS, s.r.o.,
so sídlom 992
01 Modrý Kameň, Jarmočná 73, IČO: 31 626 777, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2629/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ViS, s.r.o., so sídlom 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná
73, IČO: 31 626 777
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012675
Spisová
značka:

2K/54/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bystrá invest, s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom 977 01 Bystrá 153, IČO: 44 482 060, zast. likvidátorom spoločnosti VIENNA GATE 4, a.s., so
sídlom Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, zast. Pavlom Kövešom, bytom Ševčenkova 29, 851 01
Bratislava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
15670/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Ing. Naďu Lempochnerovú, so sídlom kancelárie
Partizánska 15 do funkcie predbežného správcu dlžníka Bystrá invest, s.r.o.
sídlom 977 01 Bystrá 153, IČO: 44 482 060.

985 11 Halič,
„v likvidácii“, so

Sekcia edičných činností
vestníka
Predbežný správca je pRedakcia
o v i n nObchodného
ý vypracovať
správu o majetku dlžníka a predložiť ju
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Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
Súd u s t a n o v u j e Ing. Naďu Lempochnerovú, so sídlom kancelárie
985 11 Halič,
Partizánska 15 do funkcie predbežného správcu dlžníka Bystrá invest, s.r.o.
„v likvidácii“, so
sídlom 977 01 Bystrá 153, IČO: 44 482 060.
OV 218/2011

Predbežný správca je p o v i n n ý vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju
súdu v lehote do 15. 12. 2011.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012676
2K/49/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Hannah shoes, s.r.o. "v likvidácii",
so sídlom 976 62 Brusno, Brusno 326, IČO: 36 844 365 o určení odmeny a úhrade výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Veselému, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký
Krtíš, Mierová 1 paušálnu odmenu v sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých
pri výkone predbežnej správy v sume 94,67 eura.
Štatutárny orgán - konatelia Ing. Pavel Hláčik, nar. 16. 01. 1953, bytom 976 62 Brusno
326 a Zuzana Hrašková, nar. 22. 08. 1979, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Nad Plážou 12
s ú p o v i n n í zaplatiť spoločne a nerozdielne paušálnu odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 758,55 eura predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi
Veselému, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, Mierová 1 na účet číslo 0070531608/0900 do 15
dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha(ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012677
Spisová
značka:

31K/44/2011

Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Banská Bystrica - Daňový úrad Michalovce, so sídlom A. Markuša 1, 071 01 Michalovce proti dlžníkovi:
FASHION TRADE CORPORATION s.r.o.,Sekcia
so sídlom
Čermelská
edičných
činností cesta 88, Košice 040 01, IČO: 36 680
Redakcia Obchodného vestníka
583, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Banská Bystrica - Daňový úrad Michalovce, so sídlom A. Markuša 1, 071 01 Michalovce proti dlžníkovi:
FASHION TRADE CORPORATION s.r.o., so sídlom Čermelská cesta 88, Košice 040 01, IČO: 36 680
583, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: FASHION TRADE CORPORATION s.r.o., so sídlom
Čermelská cesta 88, Košice 040 01, IČO: 36 680 583.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Južná trieda č. 48, 040 01 Košice za s p r á v c u p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať všetkých zahraničných veriteľov dlžníka
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie
tejto povinnosti príslušnému súdu v podrobných písomných správach.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.: 31K/44/2011, s tým, že na prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, 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.).
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len
„O.s.p.“), účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k
veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku
zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 15a ods. 3
O.s.p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému
súdu nepredkladá.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku
spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená
aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na
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súdu nepredkladá.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo
prebiehalo
reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Konkurzy
a
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku
spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze
neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby
jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené
prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada;
to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive
(určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
„zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku
zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky
však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky,
ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky
voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po
vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené
pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR (§
28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
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
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5 ZKR).
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
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reštrukturalizácie
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 (§29 ods.
5 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v
účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému
prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí,
na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR
považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.11.2011
JUDr. Július Tóth, sudca
K012678
31K/45/2011
Spisová
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OMEGA SHOES, spol. s r.o., so sídlom Moldavská cesta 1163/5, Košice 040 11, IČO: 36 538 019, o
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V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: OMEGA SHOES, spol. s r.o., so sídlom Moldavská
cesta 1163/5, Košice 040 11, IČO: 36 538 019.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.
19, 040 01 Košice za s p r á v c u p o d s t a t y.
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druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr575 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
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Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: OMEGA SHOES, spol. s r.o., so sídlom Moldavská
cesta 1163/5, Košice 040 11, IČO: 36 538 019.
Konkurzy a
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
reštrukturalizácie
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.
19, 040 01 Košice za s p r á v c u p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať všetkých zahraničných veriteľov dlžníka
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie
tejto povinnosti príslušnému súdu v podrobných písomných správach.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.: 31K/45/2011, s tým, že na prihlášky, ktoré
nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, 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.).
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len
„O.s.p.“), účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k
veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku
zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 15a ods. 3
O.s.p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému
súdu nepredkladá.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku
spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze
neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby
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to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
58 V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok
Konkurzydo
a konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
reštrukturalizácie
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby
jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené
prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada;
to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive
(určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
„zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku
zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky
však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky,
ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky
voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po
vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené
pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR (§
28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
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 (§29 ods.
5 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení) 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
Sekcia edičných činností
prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci
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na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
5 ZKR).
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené
Konkurzy
a v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny
preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
reštrukturalizácie
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v
účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému
prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí,
na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR
považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.11.2011
JUDr. Július Tóth, sudca
K012679
31R/3/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Lenka Pregová, miestom podnikania
Hlavná 90/103, 076 14 Luhyňa, IČO: 44 916 922, vo veci reštrukturalizačného konania takto
rozhodol
Z a s t a v u j e 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: Lenka Pregová, miestom
podnikania Hlavná 90/103, 076 14 Luhyňa, IČO: 44 916 922.
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Lenka Pregová, miestom podnikania Hlavná
90/103, 076 14 Luhyňa, IČO: 44 916 922.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Lenka Pregová, miestom podnikania Hlavná 90/103,
076 14 Luhyňa, IČO: 44 916 922.
U s t a n o v u j e: JUDr. Jarmila Deková, so sídlom kancelárie Pražská č. 4, 040 11 Košice za s p r á v
c u p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
redakcie: Námestie
slobody
12, Bratislava
U k l a d á správcovi povinnosť Sídlo
bezodkladne
informovať
všetkých
zahraničných veriteľov
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie
tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
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V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
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Slovenskej
republikyč. 4, 040 11 Košice za s p r á v
U s t a n o v u j e: JUDr. Jarmila Ministerstvo
Deková, sospravodlivosti
sídlom kancelárie
Pražská
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
c u p o d s t a t y.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a Konkurzy
predložiť súdu
a v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
OV 218/2011
Deň vydania: 14. novembra 2011
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
reštrukturalizácie
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať všetkých zahraničných veriteľov
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie
tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn. : 31R/3/2011, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku
spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze
neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby
jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené
prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada;
to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive
(určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
Sekcia edičných
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada
(§ 29činností
ods. 1 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
voči úpadcovi
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zabezpečená
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rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených
týmto zákonom uspokojená z výťažku
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prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada;
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bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky
Konkurzy as rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
OV
218/2011 s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška Deň
vydania:
14. novembratlačive
2011
príslušenstvo
sa podáva
na predpísanom
reštrukturalizácie
(určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
„zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku
zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky
však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky,
ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky
voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po
vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené
pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR (§
28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu.
Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).
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 platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v
účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému
prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí,
na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR
považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 29 ods. 9 ZKR).
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Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť
údajov
uvedených
v prihláške
(§ 30 ZKR).
Sídlo
redakcie:
Námestie slobody
12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

62

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
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
poverenie na doručovanie písomností
prijal.spravodlivosti
Ak si veriteľ
zástupcu
na doručovanie písomností nezvolí,
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením
v
Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo
Konkurzy
a
OV
218/2011
Deň vydania:
14. novembra
2011
nesprávnej
prihlášky; na požiadanie sú však
povinní vydať veriteľovi potvrdenie
o doručení
prihlášky.
reštrukturalizácie
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR
považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 7.11.2011
JUDr. Július Tóth, sudca
K012680
31K/36/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľov: 1. Iveta Makáňová, s miestom podnikania Škultétyho
48, 949 11 Nitra, IČO: 37 077 252, a 2. BBC Group, s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 01 Nitra, IČO: 36
558 575, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: R a Dr., s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 949 01
Nitra, IČO: 36 543 519, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka R a Dr., s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 949 01 Nitra, IČO
36 543 519.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Róberta Hippa, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na
prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok takto:
Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k spisovej značke 31K/36/2011. Prihláška musí byť doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v
lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku
sa v konkurze neprihliada.
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom, má právo, aby
jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok
ustanovených zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto
právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod
vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky môže podmienený veriteľ v konkurze
až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak zákon neustanovuje inak. Ako
podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a
záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči
úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce
pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje
podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v
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úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce
pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje
podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v
prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v
konkurze neprihliada.
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške
pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku
uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré
prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti takto:
Účastníci majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho
nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
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 dlžník, ak nie je navrhovateľom.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7. 11. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
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OV 218/2011

Deň vydania: 14. novembra 2011

K012681
32K/45/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Cent-Unio Slovakia, s.r.o. so sídlom Gúgsky
rad 3, 945 01 Komárno, IČO:36 563 200, právne zastúpený: DEDÁK & Partners, s.r.o., advokátska
kancelária, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka CentUnio Slovakia, s.r.o. so sídlom Gúgsky rad 3, 945 01 Komárno, IČO:36 563 200 takto
rozhodol
U s t a n o v u j e JUDr.Tatianu Timoranskú, sídlo kancelárie 940 01 Nové Zámky, F.Rákocziho 12 za
predbežného správcu dlžníkovi: Cent-Unio Slovakia, s.r.o. so sídlom Gúgsky rad 3, 945 01 Komárno,
IČO:36 563 200.
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 7.12.2011.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7. 11. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012682
1K/51/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Mariána Turcovského, nar. 16.02.1949,
trvale bytom SNP 2508/12, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Františka Sobeka, so sídlom kancelárie Hertník 10, 086 42 Hertník do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 10 dní a do 20 dní odo dňa
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu predložiť súdu najneskôr do 28
dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012683
Spisová
značka:

1K/76/2009

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Olivera Živčáka,
podnikajúceho pod obchodným menom Oliver Živčák - Cervus - Ovis,
s miestom podnikania
Mierová 56, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 33 074 275, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková,
so sídlom kancelárie Sovietských hrdinov 200, 089 01 Svidník Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zo dňa
31.10.2011 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Mierová 56, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 33 074 275, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková,
so sídlom kancelárie Sovietských hrdinov 200, 089 01 Svidník Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu
Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zo dňa
31.10.2011 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e prevod všetkých prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, pobočka Stará Ľubovňa, so sídlom Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa,
voči úpadcovi Oliverovi Živčákovi, podnikajúcemu pod obchodným menom Oliver Živčák - Cervus Ovis, s miestom podnikania Mierová 56, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 33 074 275, prihlásených na
Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 32 až 40 v celkovej výške 16.470,37 Eur na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 7.11.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012684
Spisová
značka:

25R/1/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIKA, spol. s r.o., IČO: 35 793 333, so
sídlom Opoj 103, 919 32 Opoj, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 22210/B, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: MIKA, spol. s r.o., IČO: 35 793 333, so sídlom Opoj 103,
919 32 Opoj.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností 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 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
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
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vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s66dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
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f)
zabezpečenie cudzieho záväzku,
prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
reštrukturalizácie
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné
alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou
vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva ďalšiu
prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady
pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým
prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na
jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo
podľa osobitného predpisu (zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k
prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške
vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ
zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených
v prihláške.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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republiky; k prihláške je povinný pripojiť ajreštrukturalizácie
listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ
zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.11.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K012685
Spisová
značka:

25R/2/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRANSPORTS PADROSA s.r.o., Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 35 946 849, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 36915/B, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: TRANSPORTS PADROSA s.r.o., Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 35 946 849.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností 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 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
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné
alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou
vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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k)
právny úkon voči osobe spriaznenej
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l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ
podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné
prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ k svojim
viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním
podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných
prihláškach, na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo
podľa osobitného predpisu (zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k
prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške
vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v
prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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
Sekcia edičných
činností
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci
námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
Redakcia Obchodného vestníka
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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pomer
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.11.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K012686
Spisová
značka:

4K/29/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR, so sídlom ul. Nová 13, 975 61 Banská Bystrica, vo veci Daňového úradu Dolný Kubín, so sídlom
Kohútov sad 1750/10, 026 80 Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Roman Drexler, nar. 7.3.1964, bytom Lucenkova 1203/1, 026 01 Dolný Kubín, podnikajúceho pod
obchodným menom Roman Drexler AUTOSERVISNA TECHNIKA, s miestom podnikania Lucenkova
1203/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37 356 429 (toho času má pozastavenú činnosť), o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie dlžníka: Roman Drexler, nar. 7.3.1964, bytom Lucenkova 1203/1, 026
01 Dolný Kubín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 7.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012687
Spisová
značka:

2K/21/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: AUTO-PRIM TRADING
spol. s r.o., so sídlom Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina, IČO: 31 561 381, uznesením č.k. 2 K 21/2011243 zo dňa 07.10.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.11.2011
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2011
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K012688
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2011

Deň vydania: 14. novembra 2011

K012688
2K/1/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Kubošek
REASO, nar. 08.09.1961, s miestom podnikania (bytom) 013 32 Dlhé Pole 219, IČO: 17 926 904,
uznesením č.k. 2K/1/2011-175 zo dňa 29.09.2011, potvrdil prevod pohľadávok veriteľa - Sociálna
poisťovňa, so sídlom ul 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu
postúpených pohľadávok v celkovej výške 7.582,51 eur, prihlásených prihláškami 1 až 14. Veriteľovi
Sociálna poisťovňa, so sídlom ul 29. augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
zverejnením tohto oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia v Obchodnom vestníku zaniká
postavenie účastníka konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2011.
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2011
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K012689
2K/20/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIM-EX, s.r.o., so sídlom
Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 320 285, uznesením č.k. 2K/20/2009-650 zo dňa
03.10.2011, potvrdil prevod pohľadávok veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom ul 29. augusta č.8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške
42.189,41 eur, prihlásených prihláškami 1 až 13. Veriteľovi Sociálna poisťovňa, so sídlom ul 29.
augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, zverejnením tohto oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti uznesenia v Obchodnom vestníku zaniká postavenie účastníka konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2011.
Okresný súd Žilina dňa 8.11.2011
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
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OV 218/2011

Konkurzy a vyrovnania

K012661
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 4K 265/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

Deň vydania: 14. novembra 2011

Technické a servisné závody
kameňopriemyslu a.s., Pri
Podlužianke 3, 934 25 Levice

31 412 858

č.k. 4K 265/2000 - 617
Rozvrhové

uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Technické a servisné závody
kameňopriemyslu a.s., Pri Podlužianke 3, 934 25 Levice, IČO: 31 412 858 s ustanoveným
správcom konkurznej podstaty JUDr. Oliverom Korecom, advokátom, Záhradnícka 9, 811 07
Bratislava, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty úpadcu, takto
rozhodol:
1) Odmena bývalému správcovi konkurznej podstaty JUDr. Alexandrovi Kuchárikovi, advokátovi
bude vyplatená vo výške 10.000,00 Eur.
2) Odmena bývalému správcovi konkurznej podstaty JUDr. Viliamovi Vaňkovi, advokátovi bude
vyplatená vo výške 3.000,00 Eur.
3) Odmena správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oliverovi Korcovi, advokátovi bude vyplatená vo
výške 21.521,83 Eur.
4) Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1.991,64 Eur bude zaplatený do troch pracovných
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozvrhového uznesenia na účet Krajského súdu Bratislava.
5) Veritelia pohľadávok s nárokom na oddelené uspokojenie:
č. zv. veriteľ
5.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
5.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
(OU z výťažku z predaja zásob)
13. METROSTAV, a.s.
Mlynské Nivy 68
826 38 Bratislava

suma k výplate oddeleného veriteľa
3.724,55 Eur
2.750,00 Eur

11.563,50 Eur

6) Veritelia pohľadávok, ktoré boli uznané v 1. triede sa pre nedostatok finančných prostriedkov
uspokojovať nebudú.
Podľa schválenej konečnej správy bola správcom konkurznej podstaty vyčlenená záloha na
výdavky do ukončenia konkurzného konania vo výške 50,94 Eur, pričom táto suma bola vyplatená ako
záloha za vypracovanie účtovnej závierky ku dňu zrušenia konkurzného konania.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní od jeho uverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
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OV 218/2011

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 14. novembra 2011

V Bratislave, dňa 07.11.2011
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K012662
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/89/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 735 509
Súd zverejňuje iné:

Agro Holding, s.r.o.

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach, v konkurznej veci úpadcu: Agro Holding, spol. s r. o., Čsl. armády
1254/20, Trebišov, IČO: 31 735 509 t a k t o
rozhodol:
A/ Zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov
na deň

5. decembra 2011 o 10.00 hod.

v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice
v pojednávacej miestnosti č. dv. 212/II. posch.
Program schôdze veriteľov: 1/ Schválenie ďalšieho postupu správcu pri speňažovaní
majetku úpadcu
B/ Na schôdzu konkurzných veriteľov súd predvoláva:
1. správca konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, Humenné
2. úpadca: Agro Holding, spol. s r. o., Čsl. Armády 1254/20, Trebišov
3. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne,
na Krajskom súde v Košiciach, prihlásili svoje nároky proti úpadcovi
P o u č e n i e : Proti uzneseniu o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach, dňa 4. novembra 2011
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K012663
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Konkurzy a vyrovnania

K012663
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/110/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 271 819
Súd zverejňuje iné:

Deň vydania: 14. novembra 2011

Daniela Beregházyiová

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach, v konkurznej veci úpadcu: Daniela Beregházyiová, Muránska 38, Spišská
Nová Ves, IČO: 30 271 819 t a k t o
rozhodol:
A/ Zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov
na deň

5. decembra 2011

o 9.30

hod.

v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice
v pojednávacej miestnosti č. dv. 212/II. posch.
Program schôdze veriteľov: 1/ Zaujatie stanoviska veriteľov k doteraz
nespeňaženému majetku úpadcu
B/ Na schôdzu konkurzných veriteľov súd predvoláva:
1. správca konkurznej podstaty: Mgr. Slavomír Kollár, Levočská 2, Prešov
2. úpadca: Daniela Beregházyiová, Muránska 38, Spišská Nová Ves
3. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne,
na Krajskom súde v Košiciach, prihlásili svoje nároky proti úpadcovi
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach, dňa 4. novembra 2011
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa
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