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Deň vydania: 5. decembra 2011

K013530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ViS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 73, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 777
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 58/2011 S527
Spisová značka súdneho spisu:
2K 58/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZoKR správca Mgr. Robert Antal zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 09.02.2012 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 1 Hotela Urpín city residence,
Cikkerova 5, Banská Bystrica.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09:30 hod.
Program schôdze:
1. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
2. Voľba veriteľského výboru
3. Hlasovanie o výmene správcu.

K013531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERIER EXTERIER, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovská cesta 1413, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 817 040
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 23/B, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/30/2011 - 88 S 1315 - 1
Spisová značka súdneho spisu:
25K/30/2011
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Vylúčenie zo súpisu oddelenej podstaty
Názov veriteľa: VOLKSBANK Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17321123
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 50/2011 S 1315 1 - 51/2011 S 1315 1
Peňažná pohľadávka
Popis peňažnej pohľadávky: daňová pohľadávka za nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie jún
2011, dlžník: Daňový úrad Galanta, dátum splatnosti: 27.07.2011, menovitá hodnota pohľadávky:
908,13 EUR, súpisová hodnota: 227,03 EUR, dôvod: nejedná sa o pohľadávku z obchodného styku
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Zapísanie do súpisu všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Popis peňažnej pohľadávky: daňová pohľadávka za nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie jún
2011, dlžník: Daňový úrad Galanta, dátum splatnosti: 27.07.2011, menovitá hodnota pohľadávky:
908,13 EUR, súpisová hodnota: 227,03 EUR

K013532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Baby Express s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 417, 951 05 Veľký Cetín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 021 437
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2011 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE SPRÁVCU
ODSTRÁNENIE NEZROVNALOSTÍ VO VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA
Dňa 1.12.2011 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 230/2011 na str. 1 až 3 zverejnené podanie správcu,
B.F.B. správcovská, v.o.s., pod č. K013382, ktorým bolo vyhlásené I. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie hnuteľných vecí a práva používať softvér (licencií) zaradených do súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu, Hana Baby Express s.r.o., v konkurze, Tichá 417, 951 05 Veľký Cetín,
IČO: 44 021 437, s termínom doručenia ponúk najneskôr dňa 15.12.2011 do 12:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra.
Dňa 1.12.2011 bolo zároveň v Obchodnom vestníku SR č. 230/2011 na str. 44 až 46 zverejnené
podanie správcu pod č. K013411, ktorým bolo vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie hnuteľných vecí a práva používať softvér (licencií) zaradených do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, Hana Baby Express s.r.o., v konkurze, Tichá 417, 951 05 Veľký Cetín, IČO:
44 021 437, s termínom doručenia ponúk najneskôr dňa 22.12.2011 do 12:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra.
Vzhľadom ku skutočnosti, že nie vinou správcu boli zverejnené dve vyhlásenia I. kola verejného
ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí a práva používať softvér zaradených do súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu, Hana Baby Express s.r.o., v konkurze, správca, B.F.B. správcovská,
v.o.s., týmto oznamuje, že rozhodným podaním pre vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania
na speňaženie hnuteľných vecí a práva používať softvér zaradených do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, Hana Baby Express s.r.o., v konkurze, je podanie zverejnené pod č. K013411, s termínom
doručenia ponúk záujemcov najneskôr dňa 22.12.2011 do 12:00 hod. na adresu kancelárie správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra.
B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K013533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Adriana Holubová-DIGITAL
GRAPHIC
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 58, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 182 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová, Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2010
Spisová značka súdneho spisu:
28K/41/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Ing. Oľga Šabová zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Adriana
Holubová-DIGITAL GRAPHIC, miesto podnikania: Halalovka 58, Trenčín, IČO: 35 182 971, vedenej
Okresným súdom v Trenčíne pod spis. zn. 28K/41/2010 na deň 03.01.2012 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu na ul. Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.
Program schôdze:
1) Otvorenie schôdze
2) Voľba veriteľského výboru
3) Rôzne
4) Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou, alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Trenčíne dňa 01.12.2011

K013534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosatcová 26, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 457
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2011 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z III. zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu SENTEX s.r.o. „v konkurze“
konaného dňa 22.11.2011 o 14.00 hod. na adrese Žilinská 8, 811 05 Bratislava

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 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2011
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2011 S1503
Obchodné meno úpadcu (dlžníka): SENTEX s.r.o. „v konkurze“
IČO úpadcu (dlžníka): 35 816 457
Dátum konania: 22.11.2011
Miesto konania: Žilinská 8, 811 05 Bratislava

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Ing. Jozef Futrikanič, trvale bytom Bridlicova 25, 841 07 Bratislava, zároveň aj ako zabezpečený
veriteľ,
2. Ing. Miroslav Futrikanič, trvale Ivana Bukovčana 6123/22, 841 07 Bratislava
3. OLDIN b.v., so sídlom Bachlaan 13, 1217BT Hilversum, Holandsko, registrovaný v C.C. Hilversum
pod č. 32038728, splnomocnený zástupca JUDr. Vladimír Grznár, zároveň aj ako zabezpečený veriteľ

Program zasadnutia:
1. Otvorenie III. zasadnutia VV a uvítanie
2. Správa o výsledku I. ponukového kola na speňažovanie majetku úpadcu. Prerokovanie zápisnice o
otváraní obálok vo veci speňažovania majetku zapísaného do súpisu majetku úpadcu.
3. Pokyny správcovi v súvislosti so speňažovaním majetku úpadcu (§ 83 ZKR)
4. Rôzne a záver

K bodu 1:
Po zistení stavu prítomných členov veriteľského výboru sa konštatuje, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2:

Veriteľský výbor ďalej prerokoval zápisnicu Mgr. Dušana Marka z otvárania obálok I. kola verejného
ponukového konania majetku z konkurznej podstaty zo dňa 21.11.2011.
Verejné ponukové konanie bolo vyhlásené v súlade s Pokynom VV správcovi zo dňa 23.08.2011, vo
veci speňažovania majetku úpadcu SENTEX s.r.o., vydaným na základe uznesenia č. 3, prijatého na
II. zasadnutí členov veriteľského výboru zo dňa 09.08.2011. Predmetom spoločného speňažovania
Sekcia edičných činností
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II. zasadnutí členov veriteľského výboru zo dňa 09.08.2011. Predmetom spoločného speňažovania
majetku úpadcu z všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty boli na základe Súpisu majetku
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 82B/2011 z 29.04.2011, ZN.
K00509, v znení preradenia súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej
podstaty, zverejneného v OV č. 149B/2011, Zn. K008657 OV zo dňa 03.08.2011 a opravy súpisu
všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 149B/2011, Zn. K008658 zo dňa 03.08.2011, majetku
všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 201/2011 z 19.10.2011, ZN.
K011631, majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 180/2011
z 20.09.2011, ZN. K010349, a Súpisu majetku oddelenej podstaty, zverejneného v Obchodnom
vestníku č. OV 149B/2011 z 03.08.2011, ZN. K008657, vytvorené súbory majetku č. 1. – 4.
OV 232/2011

Súpis majetku oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV č. 149B/2011, Zn.
K008658 zo dňa 03.08.2011 (súbor majetku č. 5) bol na základe opravy Oznámenia súvisiaceho s
ponukovým konaním na predaj majetku podliehajúceho konkuzru zverejnenej dňa 10.11.2011 v
Obchodnom vestníku č. 216/2011, vylúčený z predmetu ponukového konania.
V zápise z otvárania obálok správca konštatuje, že do termínu uzávierky verejného ponukového
konania, boli doručené štyri ponuky. Ponuka č. 1 záujemcu Pohľadávky, s.r.o., doručená pod
poradovým číslom 25, a Ponuka č. 3 záujemcu URÁNIA SLOVÁKIA, s.r.o., doručená pod č. 22,
nespĺňali všeobecné podmienky I. kola ponukového konania. Ponuka č. 4 záujemcu Jozef Hoppan,
doručená pod poradovým číslom 23, sa týkala majetku pod č. 5, ktorý nie je predmetom ponukového
konania. Ponuka č. 2 záujemcu SK-TEX spol. s r.o. obsahovala všetky formálne a obsahové náležitosti
I. kola ponukového konania, záväzný návrh kúpnej ceny je 2.400 € s DPH. Na ponuky, ktoré nespĺňali
všeobecné podmienky, a na ponuku, ktorá sa netýkala predmetu ponúkového konania, sa neprihliada.
Veriteľský výbor vzal vyššie uvedené na vedomie a prijal nižšie uvedené uznesenie.

Hlasovanie o návrhu:
Za:

3 hlasy (všetci)

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Uznesenie :

Prijaté

Uznesenie č. 2.: Veriteľský výbor určil záujemcu s ponukou č. 2, doručenou pod poradovým číslom 21
za víťažného záujemcu pre kúpu súboru majetku pod č. 2 zverejneného v OV č. 201/2011 z
19.11.2011, Zn. K011631 za ponúknutú sumu 2.400,- € s DPH. Veriteľský výbor a zabezpečení
veritelia udelili správcovi pokyn uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj súboru majetku č. 2 s víťažným
záujemcom v súlade so všeobecnými podmiemkami verejného ponukového konania zverejenenými v
OV č. 205/2011 dňa 25.10.2011, a to najneskôr do 30.11.2011.

K bodu č. 3:
V ďalšom bode členovia prerokovali podmienky predaja majetku úpadcu zverejeneného pod č. 1, č. 3
– č. 5 a podmienky vyhlásenia II. kola verejného ponukového konania. V nadväznosti na uznesenie č.
2, ktoré bolo prijaté na II. zasadnutí VV zo dňa 09.08.2011, VV a zabezpečení veritelia udelia
správcovi pokyn na predloženie ponuky záujemcov na vedenie účtovníctva úpadcu a archivovanie
listinnej dokumentácie úpadcu na schválenie, nakoľko do dnešného dňa správca ponuky záujemcov
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listinnej dokumentácie úpadcu na schválenie, nakoľko do dnešného dňa správca ponuky záujemcov
nepredložil.
OV 232/2011

Za: 3 hlasy (všetci)
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie : Prijaté

Uznesenie č.3 :
Veriteľský výbor a zabezpečení veritelia udeľujú správcovi nasledovný pokyn:
- vyhlásiť II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu SENTEX s.r.o. tvoreného
skupinou pod č. 1, č. 3 a č. 4, zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku najneskôr do
25.11.2011, tak, aby záujemcovia podávali záväzné ponuky na odkúpenie majetku v lehote 7
pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia v zmysle všeobecných podmienok verejného
ponukového konania, zverejnených v OV č. 205/2011 dňa 25.10.2011.
- predložiť veriteľskému výboru plán speňaženia skupiny majetku pod bodom č. 5., najneskôr do
30.11.2011, s cieľom speňaženia skupiny majetku č. 5 do 15.12.2011,
- predložiť veriteľskému výboru ponuky záujemcov na vedenie účtovníctva úpadcu a archivovanie
listinnej dokumentácie úpadcu, najneskôr do 5 pracovných dní.

K bodu 4.
Na záver bolo konštatované, že prítomní nemajú žiadne iné návrhy a program III. zasadnutia
veriteľského výboru bol tak vyčerpaný.
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť na III. schôdzi veriteľského výboru.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14:45 hod.

V Bratislave, dňa 22.11.2011

Vyhotovil:
Ing. Jozef Futrikanič, predseda veriteľského výboru
úpadcu SENTEX s.r.o. „v konkurze“

podpis
Sekcia edičných činností
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Ing. Jozef Futrikanič
predseda veriteľského výboru

K013535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosatcová 26, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 457
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2011 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE – II. kolo

Mgr. Dušan Marko, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, ako správca úpadcu: SENTEX s.r.o.,
Kosatcová 26, 841 07 Bratislava, IČO: 35 816 457, zapísaný v Obch. reg. OS BA I, oddiel Sro,
vložka č. 24542/B/ďalej v texte len „úpadca alebo SENTEX s.r.o. / týmto na základe záväzného
pokynu veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/ vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu SENTEX s.r.o.

Majetok ponúkaný na predaj je tvorený:

Pre skupinu majetku pod bodom č. 1:
Majetok úpadcu ponúkaný na predaj bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty v
zmysle ustanovenia § 76, 77 a 78 ZKR. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 82B/2011 z 29.04.2011, Zn. K005009, v znení preradenia súpisových
zložiek majetku zo všeobecnej do oddelenej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
OV č. 149B/2011, Zn. K008657 OV zo dňa 03.08.2011 a opravy súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 149B/2011, Zn. K008658 zo dňa 03.08.2011.

Pre skupinu majetku pod bodom č. 3:
Majetok úpadcu ponúkaný na predaj bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty
v zmysle ustanovenia § 76, 77 a 78 ZKR. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 180/2011 z 20.09.2011, Zn. K010349.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Pre skupinu majetku pod bodom č. 4:
Majetok úpadcu ponúkaný na predaj bol zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty
v zmysle ustanovenia § 76, 77 a 78 ZKR. Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV č. 149B/2011, Zn. K008657 OV zo dňa 03.08.2011.

Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku podávali záväzné ponuky na odkúpenie majetku v zmysle podmienok
uvedených v tomto ozname.

Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje až nasledujúci deň po uverejnení v
Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota v zmysle úpravy
zverejňovania písomností podľa § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov.

I. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania:

1.1 Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky v zalepených obálkach osobne do rúk
správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou do kancelárie správcu, na adresu
správcu: Mgr. Dušan Marko, Páričkova 18, 821 08 Bratislava; Na obálke je záujemca povinný
vhodným spôsobom vyznačiť text: "predaj - neotvárať" a vyznačiť spisovú značku
konkurzného konania: „3K/3/2011“. Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca
prihliadať.

1.2 Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny s rozdelením na kúpnu cenu bez
DPH a kúpnu cenu s DPH.

1.3 Podmienkou prevodu vlastníctva k predmetu ponukového konania je uhradenie celej
ponúknutej kúpnej ceny víťazným záujemcom k momentu podpisu zmluvy.

1.4 Záujemca je povinný k momentu podpisu zmluvy predložiť správcovi aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci právnu
subjektivitu záujemcu, nie starší ako 90 dní.

1.5 Záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku pre jednu skupinu

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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1.5 Záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku pre jednu skupinu
majetku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky zaslané pre jednu skupinu majetku
odmietnuť.
OV 232/2011

1.6 Záujemcovia sú oprávnení dohodnúť sa so správcom na termíne a mieste obhliadky
predmetu ponukového konania po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0905/405
242 v čase úradných hodín kancelárie správcu.

1.7 Riadne a včas doručená bezchybná a úplná ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť.

1.8 V prípade, že víťazný záujemca neuzavrie zmluvu v lehote uvedenej v bode 1.9, na základe
záväzného pokynu veriteľského výboru bude správcom oslovený záujemca s druhou najvyššou
ponukou, ktorého veriteľský výbor označí za nového víťazného záujemcu.

1.9 Záujemca, ktorého ponuka bola veriteľským výborom vyhodnotená ako víťazná je povinný
uzavrieť kúpnu zmluvu na základe písomnej, emailovej alebo telefonickej výzvy, ktorou bude
vyzvaný správcom na uzavretie kúpnej zmluvy v lehote 5 pracovných dní.

1.10 Podmienkou prevodu vlastníctva k majetku oddelenej podstaty zapísaného v Obchodnom
vestníku č. OV č. 149B/2011, Zn. K008657 OV zo dňa 03.08.2011 je zabezpečenie odvozu
a likvidácie nepoužiteľných zásob a odpadu vyprodukovaného pri prevádzke tohto majetku
víťazným záujemcom k momentu podpisu zmluvy.

II. Povinný obsah ponuky záujemcu:

2.1 Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, príp. IČ
DPH u fyzických a právnických osôb; meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo u fyzických osôb
občanov). Označenie telefonického alebo mailového kontaktu na záujemcu.

2.2 Vyhlásenie záujemcu, že sa jeho záväzná ponuka týka predmetu tohto ponukového
konania.

2.3 Súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely konkurzného konania č.
3K/3/2011, t.z. aby ich správca ukladal na nosiče dát, upravoval, vyhľadával v nich, poskytoval
tretím osobám, triedil ich, kombinoval a likvidoval v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do odvolania písomnou formou.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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2.4 Záväzný návrh kúpnej ceny s rozpísaním kúpnej ceny bez a s DPH.

2.5 Vyhlásenie záujemcu, ktoré bude obsahovať jeho súhlas s tým, že ak sa stane víťazným
záujemcom uhradí náklady a správne poplatky spojené s uzavretím zmluvy a s prevodom
vlastníctva k predmetu ponukového konania.

III. Vyhodnotenie ponúk:

3.1 Správca v prítomnosti aspoň jedného člena veriteľského výboru otvorí najneskôr
nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehôt na podávanie ponúk neporušené obálky a vyhotoví
o tom zápisnicu. Zápisnicu predloží do 2 pracovných dní veriteľskému výboru, ktorý určí
víťazného záujemcu. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil
všetky podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; ak budú ponuky zhodné alebo
neprimerane nízke, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade
sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote 3
pracovných dní ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

3.2 V prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny, správca na základe pokynu veriteľského výboru
vyzve účastníka ponukového konania na zvýšenie ponuky; v opačnom prípade si správca
vyhradzuje právo na základe pokynu veriteľského výboru nezvýšenú ponuku odmietnuť.

3.3 V prípade neúspechu kola speňažovania, správca opakuje ďalšie za rovnakých podmienok
až kým nie je speňažený majetok alebo zmenený spôsob speňažovania majetku, pričom ako
víťazný záujemca bude veriteľským výborom učený ten, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Mgr. Dušan Marko, správca

K013536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
DLHÁ 90, 010 09 ŽILINA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 422
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2011
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2011-2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Marína Gallová, správca úpadcu CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ,
s.r.o. so sídlom Dlhá 90, 010 09 Žilina, opravuje oznam, ktorý bol zverejnený v OV č. 229/2011 a to

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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s.r.o. so sídlom Dlhá 90, 010 09 Žilina, opravuje oznam, ktorý bol zverejnený v OV č. 229/2011 a to
tak, že opravuje IČO úpadcu CERTIFIKOVANEJ INVESTIČNEJ A STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI,
s.r.o., ktoré správne znie - IČO: 31 615 422.
OV 232/2011

K013537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kjellberg,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
československej armády 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 571 718
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske nám 20, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2011 S 1279 6
Spisová značka súdneho spisu:
2k 22/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z 1. zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 24.11.2011 v konkurznej veci úpadcu Kjellberg
Slovensko s.r.o. v konkurze, so sídlom Československej armády 20, 036 01 Martin , IČO: 36 391 786,
č. k. 2K/22/2011 , v priestoroch kancelárie správcu konkurznej podstaty, Mariánske námestie 20, 010
01 Žilina .

Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.

GWF GmbH, GIEβEN, SRN , zastúpená JUDr. Timotejom Braxatorom
MIGATRONIC CZ a.s., Teplice, Česká republika, zastúpená Ing. Pavlom Havelkom
LUKAS s.r.o., Martin, zastúpená Ing. Jurajom Vašekom
JUDr. Iveta Ďurčaťová, Martin,
Ing. Jana Vašeková, Martin

Správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR zvolal prvé zasadnutie veriteľského
výboru.

Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rôzne
Záver

Ad 1
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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Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru (ďalej len „VV“) a skonštatoval nasledovné:
- VV bol zvolaný správcom v súlade so zákonom riadne a včas a to po skončení schôdze veriteľov
- VV je v súlade s § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia
- Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomnývh členov VV, pričom
každý člen VV má jeden hlas.

Ad 2
Predsedajúci navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa GWF GmbH. GIEβEN, SRN
Hlasovanie: za – 2, proti – 3, zdržal sa hlasovania – 0
Predsedajúci navrhol ďalšieho veriteľa za predsedu veriteľského výboru MIGATRONIC CZ a.s.
Teplice, Česká republika
Hlasovanie: za – 1, proti – 3, zdržal sa hlasovania – 1
Predsedajúci navrhol ďalšieho veriteľa za predsedu veriteľského výboru LUKAS s.r.o. Martin
Hlasovanie: za – 0, proti – 1, zdržal sa hlasovania – 4
Predsedajúci navrhol ďalšieho veriteľa za predsedu veriteľského výboru JUDr. Ivetu Ďurčaťovú
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 1

Na základe hlasovania bolo prijaté Uznesenie č. 1:
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: JUDr. Iveta Ďurčaťová so sídlom Kollárova 35,
036 01 Martin.

Ad 3
Správca konkurznej podstaty Mgr. Michal Miho informoval veriteľský výbor o oprávnení veriteľského
výboru ako príslušného orgánu, na uloženie záväzného pokynu na spôsob speňaženia majetku
úpadcu, ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor svojím hlasovaním vyjadrili odporúčanie správcovi na spracovanie postupu
speňažovania majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ku ktorému dá veriteľský výbor záväzný pokyn
podľa § 83 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Veriteľský výbor navrhol
hnuteľné veci – motorové vozidlá, zásoby a inventár, patriace do všeobecnej podstaty speňažiť podľa
§ 92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a to formou verejného
ponukového konania a uložil správcovi aby bez zbytočného odkladu predložil veriteľskému výboru
návrh speňaženia a požiadal ho o záväzný pokyn.

Správca konkurznej podstaty informoval o doterajších pohľadávkach proti podstate, ktoré vznikli po
vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu.

Ad 4
Predseda VV poďakoval prítomným za účasť.

V Martine, 25.11.2011

Zapísala: JUDr. Iveta Ďurčaťová

K013538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elvíra Bereková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniakova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.2011
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/77/2010 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
2K/77/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4.252,12 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 896,05 €
Poučenie správcu: V súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zástupcovi veriteľov určujem na schválenie konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených
veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Nezabezpečení veritelia môžu v hore uvedenej lehote na základe predchádzajúceho telefonického
dohovoru na tel.č. 0907 926 845 nahliadať do návrhu konečného rozvrhu v kancelárii správcu počas
úradných hodín. V lehote 10 dní od zverejnenia konečného rozvrhu môžu nezabezpečení veritelia
požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Mgr. Jozef Maruniak
K013539

Sekcia edičných činností
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K013539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Lupták "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 4, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ušiaková
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 39/2011/S1289
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 39/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Lenka Ušiaková, správca úpadcu Ing. Marek Lupták „v konkurze“, narodený: 17.1.1980, bytom:
Kláštorná 4, 984 01 Lučenec, opätovne zvoláva schôdzu veriteľov na deň 21. december 2011 o 10.00
hod. v kancelárii správcu, na Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, s nasledovným programom: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4.
Rôzne, 5. Záver. Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
zo zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Lenka Ušiaková, správca

K013540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gard-invest, spol. s r.o."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 315 90 641
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 19/2007 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K 19/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka; celková suma: 64.794,53 €; mena: EUR; dlžník: BK E.S.O. Lučenec, so sídlom:
Vajanského 2 - REDUTA, 984 01 Lučenec, IČO: 17 061 245; právny dôvod vzniku: Rozsudok
Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbi/94/2008 ; súpisová hodnota majetku: 64 794,53 €.

K013541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Medgyesiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 38, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Čapkova 2, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2011 S1535
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Emília Medgyesiová, nar. 1.12.1963, bytom Narcisová 38, 821
01 Bratislava, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 5. decembra 2011
reštrukturalizácie
01 Bratislava, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na Čapkovej 2 v Bratislave v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 hod. do 15.00 hod. Odporúčam dohodnúť si termín vopred telefonicky na č. +421 (0) 903
626 841.
OV 232/2011

K013542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CODECON spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 325, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 685 020
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2011 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ustanovený správca týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1, 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu
veriteľov vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru zo dňa 24.11.2011, vylučuje zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok evidovaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslom
2: pozemok s parc. č. 4365/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 2891 m2,
evidovaný na liste vlastníctva č. 2781 pre k.ú.: Petržalka, v obci Bratislava - m. č. Petržalka, štát: SR; o
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/251 k celku v súpisovej hodnote 850 €, ktorému svedčal sporný
zápis v prospech: Ing. Peter Mrvík z dôvodu, že sa jednalo o podiel na pozemku zastaveného stavbou
prináležiaceho v zmysle ust. § 13 ods. 1 a § 23 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. k nehnuteľnosti scudzenej
úpadcom v roku 1998.
V Bratislave dňa 30.11.2011
Mgr. Miroslav Ňuňuk, správca

K013543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAGAROVA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 30, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 958 681
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2011/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty úpadcu: BAGAROVA s.r.o., so sídlom: Bagarova 30, 036 01 Martin, IČO: 43 958 681,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. v kancelárii správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34, 0907 479 599,
príp. e-mailom: lsufakova@licitor.sk.
Mgr. Martin Jaroš - komplementár LICITOR recovery, k.s.
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Deň vydania: 5. decembra 2011

správca

K013544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Valo, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 48, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2011 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
zložky
majetku
1

druh súpisovej zložky
majetku

identifikácia súpisovej zložky
majetku

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

peňažné prostriedky v hotovosti v sume 2000,- €

2000,00 €

K013545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.M.I., a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchohrad 248, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 019 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2010 S 1483
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2010
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V súlade s uznesením veriteľského výboru úpadcu č. ZVV2(PH)/2/2011 bol dňa 28.11.2011
vypracovaný znalecký posudok na určenie hodnoty majetku úpadcu, na základe ktorého došlo k
zmene hodnoty majetku úpadcu. V zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto správca zverejňuje
vykonanú zmenu súpisu majetku úpadcu, ako je nižšie uvedená.
Oddelená podstata č. 1
1.1 nebytový priestor č. 12-4,
- nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode 22, v polyfunkčnom dome súpisné č. 4489, nachádzajúcom
sa na parcele č. 2627/15, v katastrálnom území Banská Bystrica na ulici Nad Plážou, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5732, s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckym podielom k pozemku 595/531054 – spoluvlastnícky podiel 1/1;
- zapísaný do súpisu majetku dňa 28.04.2011 z dôvodu (na základe) poskytnutia informácie z
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o existencii tohto majetku úpadcu;
- hodnota stanovená znaleckým posudkom: EUR 3.223,30;
- zabezpečovacie práva (zabezpečený veriteľ – opis zabezpečovacieho práva – zabezpečené
pohľadávky v zozname pohľadávok – celková výška zabezpečených pohľadávok):
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OV 232/2011

1. Daňový úrad Zvolen – záložné právo zapísané
č. 685/350/9807/05/KOC) – č. 32 - EUR 2987,45;

Deň vydania: 5. decembra 2011

v katastri

nehnuteľností

(rozhodnutie

2. Slovenská konsolidačná, a.s. – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie
č. EX 2567/05-19) – č. 31 - EUR 10.972,95;
3. Daňový úrad Banská Bystrica II – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie
č. 851/340/56491/2007/Nov) – č. 33-36 - EUR 133.258,66;
4. Mesto Banská Bystrica – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie č. OEM DP
RZ 116359/19024/005022/10/Ru) – č. 5-14 - EUR 1.678,93.

Oddelená podstata č. 2
2.1 pozemok parcelné č. 2627/14
2
- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1280 m , v katastrálnom území Banská
Bystrica, zapísaný na LV č. 5171 – spoluvlastnícky podiel 1/1;

- zapísaný do súpisu majetku dňa 28.04.2011 z dôvodu (na základe) poskytnutia informácie z
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o existencii tohto majetku úpadcu;
- hodnota stanovená znaleckým posudkom: EUR 42.880,-;
2.2 pozemok parcelné č. 2627/16
2
- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 624 m , v katastrálnom území Banská Bystrica,
zapísaný na LV č. 5171 – spoluvlastnícky podiel 1/1

- zapísaný do súpisu majetku dňa 28.04.2011 z dôvodu (na základe) poskytnutia informácie z
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o existencii tohto majetku úpadcu;
- hodnota stanovená znaleckým posudkom: EUR 20.904,-;
2.3 pozemok parcelné č. 2642/24
2
- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 673 m , v katastrálnom území Banská Bystrica,
zapísaný na LV č. 5171 – spoluvlastnícky podiel 1/1

- zapísaný do súpisu majetku dňa 28.04.2011 z dôvodu (na základe) poskytnutia informácie z
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o existencii tohto majetku úpadcu;
- hodnota stanovená znaleckým posudkom: EUR 22.545,50;

- celková hodnota oddelenej podstaty: EUR 86.329,50;
- zabezpečovacie práva (zabezpečený veriteľ – opis zabezpečovacieho práva – zabezpečené
pohľadávky v zozname pohľadávok – celková výška zabezpečených pohľadávok):
1. Daňový

úrad

Malacky

–

záložné

právo

zapísané

v katastri
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1. Daňový úrad Malacky – záložné právo zapísané
č. 606/2300/55360/02/Mra) – č. 38-79 - EUR 19.557,73;
OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

v katastri

nehnuteľností

(rozhodnutie

2. Daňový úrad Banská Bystrica II – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie
č. 851/340/56491/2007/Nov) – č. 33-36 - EUR 133.258,66;
3. Mesto Banská Bystrica – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie č. OEM DP
RZ 116359/19024/005022/10/Ru) – č. 5-14 - EUR 1.678,93.

Oddelená podstata č. 3
3.1 pozemok parcelné č. 730/6
2
- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 495 m , v katastrálnom území Zvolen, zapísaný
na LV č. 5520 – spoluvlastnícky podiel 1/1;

- zapísaný do súpisu majetku dňa 28.04.2011 z dôvodu (na základe) poskytnutia informácie z
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava o existencii tohto majetku úpadcu;
- hodnota stanovená znaleckým posudkom: EUR 44.416,35;
- zabezpečovacie práva (zabezpečený veriteľ – opis zabezpečovacieho práva – zabezpečené
pohľadávky v zozname pohľadávok – celková výška zabezpečených pohľadávok):
1. Slovenská konsolidačná, a.s. – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie
č. EX 2567/05-19) – č. 31 - EUR 10.972,95;
2. Daňový úrad Banská Bystrica II – záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností (rozhodnutie
č. 851/340/56491/2007/Nov) – č. 33-36 - EUR 133.258,66.

K013546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 567 959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 49/673, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/38/2010 S 1372
Spisová značka súdneho spisu:
29K/38/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Mgr, Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu POVASTAV, spol. s r.o.
v konkurze, Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 567 959, č. k.: 29K/38/2010, podľa § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a za
primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – veriteľského výboru
vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. OV 171B/2010 dňa 3.9.2010 za týchto podmienok:
1. Organizátor dražby (dražobník) Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňova, Komenského 49/673,
020 01 Púchov, správca úpadcu POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze, Sverepec 695,
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Konkurzy a
Deň vydania: 5. decembra 2011
reštrukturalizácie
020 01 Púchov, správca úpadcu POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze, Sverepec 695,
017 01 Považská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, Odd: Sro, vložka č. 2046/R
Miesto konania dražby: kancelária správcu Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová,
Komenského 49/673, 020 01 Púchov za účasti notára JUDr. Emílie Rosinovej
Dátum a čas otvorenia dražby: 15.12.2011 od 10,00 hod. Registrácia účastníkov
dražby 30 min. pred otvorením dražby
Kolo dražby: prvé
Predmet dražby: Stavba (Sklad) č. s. 460, parcela registra „C“ číslo 698, právny
vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva. Podľa výpisu
z Katastra nehnuteľností je stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 603, Okres:
Považská Bystrica, Obec: Sverepec, Katastrálne územie: Sverepec. Vlastník úpadca
POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze, v podiele ½. Stavba bola postavená pred
rokom 1976
Speňažením zanikajú na predmete dražby v zmysle § 93 ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácií všetky vecné práva.
Obhliadka predmetu dražby: Dátum a čas obhliadky je potrebné dohodnúť aspoň
jeden deň vopred na t. č. 042/4628352, alebo elektronicky na
gstrbanova@gmail.com.
Stanovenie ceny predmetu dražby: cena celej nehnuteľnosti je stanovená znaleckým
posudkom č. 70/2010 zo dňa 21.11.2010 ktorý bol vypracovaný znalcom Ing. Igor
Brezianský, znalec z odboru stavebníctvo, pozemné stavby, odhad nehnuteľností.
Všeobecná hodnota skladu určená na základe znaleckého posudku je 71 900,– Eur.
Najnižšie podanie za predmet dražby: 23 000 Eur
Minimálne prihodenie: 500 Eur
Dražobná zábezpeka: 7 000,– Eur, lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí
otvorením dražby. Preukázanie zloženej dražobnej zábezpeky je možné predložením
originálu dokladu preukazujúceho prevod alebo vklad dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka (správcu), účastníkovi bude umožnené dražiť ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka (správcu). Taktiež je možné
predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy
prípadne doloženie listiny ktorá preukazuje poskytnutie bankovej záruky. Účastníkom
dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi a ktorí uhradili dražobnú zábezpeku na účet
dražobníka (správcu), bude táto vrátená bezodkladne po skončení dražby a oznámení
čísla bankového účtu správcovi. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka
započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu
dosiahnutú vydražením najneskôr do 10 dní od skončenia dražby, po odpočítaní
zaplatenej dražobnej zábezpeky prevodom alebo vkladom na bankový účet úpadcu č.
2928844031/1100, vedený v Tatra banka a. s, Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti,
dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním Platba zmenkou je
neprípustná. Svojim podaním je vydražiteľ viazaný. V prípade neuhradenia ceny
vydražiteľom v stanovenej lehote, sa toto považuje za zmarenie dražby vydražiteľom
a dražobná zábezpeka (vrátane jej príslušenstva) ním zložená, prepadá v prospech
konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta.
Organizačné pokyny: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov
dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 min pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov
dražby. Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré
pred začatím dražby dražobníkovi (správcovi) predložia: a) doklad o zložení
dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia, b) čestné vyhlásenie že
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dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia, b) čestné vyhlásenie že
nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách, c) doklad totožnosti (platný občiansky preukaz alebo
cestovný pas) ak ide o fyzickú osobu, d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis
z registra, kde je zapísaná (napr. výpis z obchodného registra) ktorý nebude starší
ako jeden mesiac a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v mene právnickej
osoby konať, e) v prípade zastúpenia účastníka dražby splnomocnencom je potrebné
predložiť špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dražbe. Po preverení uvedených dokladov dražobníkom
(správcom) sa účastník dražby zapíše do listiny „zápis o dražbe“ a bude mu pridelené
dražobné číslo.
14. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak uhradí vydražiteľ cenu
dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby, a to udelením príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva
k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra. Všetky náklady spojené
s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Priebeh dražby sa
osvedčuje notárskou zápisnicou na základe ktorej sa vykoná zápis nového vlastníka
v katastri nehnuteľnosti. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná
každá osoba, ktorá zaplatila vstupné ktoré je 4 Eur na osobu.
15. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacoch
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ex tunc. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil v vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

OV 232/2011

Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová – správca

K013547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MULTICHEM, spol. s r.o., v konkurze,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 542, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 233
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 15K/7/2010 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
15K/7/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Záznam o výsledku písomného hlasovania veriteľského výboru o prijatí uznesenia o uložení
záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty úpadcu: MULTICHEM, spol. s
r.o., v konkurze, IČO: 34 130 233, Kolónia 542, Senica
Dňa 21.11.2011 zaslal správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie správcu: Radlinského
50, 921 01 Piešťany, v konkurznej veci úpadcu: MULTICHEM, spol. s r.o., IČO: 34 130 233, Kolónia
542, 905 01 Senica, členom veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 84 ods. 1 zákona č. 7/2005
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542, 905 01 Senica, členom veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 84 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ZKR) žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu
zaradeného do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Zároveň správca členov veriteľského výboru
požiadal v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR o písomné zaslanie hlasovania člena veriteľského
výboru o prijatie uznesenia veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu.
OV 232/2011

Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zo dňa 21.11.2011, 15K/7/2010
S1220 (o.s.z. V./SM) – 28, bola zaslaná členom veriteľského výboru:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Mgr. Mária Hudáková, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653,
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874,
zastúpený: Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ pobočky v Senici, Štefánikova 698/7, 905 01 Senica a
3. SCHENKER, s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 222, zastúpený: JUDr. Ján
Havlát, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava.
Dňa 25.11.2011 boli správcovi doručené hlasovania členov výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., a SCHENKER, s.r.o., zastúpený: JUDr. Ján Havlát, a dňa 28.11.2011 bolo správcovi doručené
hlasovanie predsedu veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s.
V konkurznej veci úpadcu: MULTICHEM, spol. s r.o., v konkurze, IČO: 34 130 233, Kolónia 542, 905
01 Senica, na základe žiadosti správcu zo dňa 21.11.2011 o prijatie uznesenia veriteľského výboru o
uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
- za uloženie záväzného pokynu speňažiť zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ponukovými
konaniami podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v ponukových kolách každú súpisovú zložku majetku
jednotlivo za podmienok, ktoré uviedol správca v čl. II Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu
na speňaženie majetku zo dňa 21.11.2011, č.k. 15K/7/2010 S1220 (o.s.z. V./SM) – 28, 3 hlasy,
- za zorganizovanie dražby správcom podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o
doplnení zákona SNR č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, v
ktorej by sa ponúkali na speňaženie zložky majetku ako celok za podmienok, ktoré uviedol správca
v čl. III Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zo dňa 21.11.2011, č.k.
15K/7/2010 S1220 (o.s.z. V./SM) – 28, 0 hlasov a
- za žiadny z navrhovaných spôsobov speňažovania, ktoré uviedol správca v Žiadosti správcu o
uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zo dňa 21.11.2011, č.k. 15K/7/2010 S1220 (o.s.z.
V./SM) – 28, 0 hlasov.
Písomným hlasovaním členov veriteľského výboru bolo prijaté uznesenie: uloženie záväzného
pokynu správcovi, B.F.B. správcovská, v.o.s., speňažiť zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
ponukovými konaniami podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v ponukových kolách každú súpisovú zložku
majetku jednotlivo za podmienok, ktoré uviedol správca v čl. II Žiadosti správcu o uloženie záväzného
pokynu na speňaženie majetku zo dňa 21.11.2011, č.k. 15K/7/2010 S1220 (o.s.z. V./SM) – 28.
Schválené podmienky ponukových konaní podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR:
Všeobecné podmienky.
1. V I. kole speňaženia ponúknuť majetok za najvyššiu ponuku, minimálne však za hodnotu, ktorá
zodpovedá súpisovej hodnote súpisovej zložky majetku.
2. V II. kole speňaženia ponúknuť majetok za najvyššiu ponuku, minimálne však za hodnotu, ktorá
zodpovedá 75-im % súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku.
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3. V III. kole speňaženia ponúknuť majetok za najvyššiu ponuku, minimálne však za hodnotu, ktorá
zodpovedá 40-im % súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku.
4. Vo IV. až VI. kole speňaženia ponúknuť majetok za najvyššiu ponuku.
5. V prípade, že aj po uskutočnení VI. kola zostane nespeňažená niektorá zo súpisových zložiek
majetku, správca požiada bezodkladne veriteľský výbor o udelenie nového záväzného pokynu alebo o
vylúčenie veci z konkurznej podstaty.
Podmienky ponukových konaní.
1. Ponukové konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ObV SR) a na úradnej tabuli
správcu. Vo zverejnení správca uvedie:
- označenie ponúkaného majetku,
- možnosť dohodnúť sa so správcom na obhliadke majetku,
- termín a miesto na predkladanie ponúk, pričom od zverejnenia ponukového konania v ObV SR do
uplynutia termínu na predkladanie ponúk musí byť minimálne 14 dní,
- číslo účtu na zloženie časti navrhovanej odplaty ako zálohy,
- spôsob oboznámenia sa s podmienkami ponukového konania,
- náležitosti ponuky,
- termín a miesto otvárania obálok,
- termín na vyhodnotenie ponúk,
- ďalšie skutočnosti podľa uváženia správcu.
2. Záujemca môže o podmienky ponukového konania a zoznam ponúkaného majetku požiadať
písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle 033 / 76 287 45 alebo mailom na
info@boljesik.sk
Náležitosti ponuky.
1. Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ
15K/7/2010, NEOTVÁRAŤ" tak, aby došla správcovi na adresu kancelárie do dňa a hodiny
vyhlásených vo zverejnení.
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky,
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je
pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- doklad o tom, že minimálne 10% z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu správcu
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- doklad o tom, že minimálne 10% z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu správcu
uvedeného vo zverejnení,
OV 232/2011

- označenie čísla účtu záujemcu, na ktorý má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená záloha.
3. Záujemca je povinný minimálne 10% z ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu správcu uvedenom
vo zverejnení.
4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia
ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Doručovanie ponúk správcovi.
1. Ponuky doručené včas na adresu kancelárie správcu správca označí dátumom doručenia
a poradovým číslom ponuky.
2. Otváranie obálok sa vykoná v kancelárii správcu v deň a v čase, ktorý správca oznámi pri
zverejnení. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu, v ktorej uvedie, či doručené ponuky spĺňajú
ustanovené podmienky.
3. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
odoslanie pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich
odosielateľovi.
Vyhodnotenie ponúk.
1. Správca odmietne doručenú ponuku za majetok, ak ponúkaná suma nebude dosahovať vyhlásenú
minimálnu ponuku.
2. Víťazom o kúpu zložky majetku sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prednosť má pri prelínaní ponúk ten záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie vecí
vcelku alebo ponúkne odkúpenie väčšieho množstva súpisových zložiek majetku. V prípade zhody
navrhovanej odplaty za totožnú zložku majetku správca písomne vyzve záujemcov o bezodkladné
zaslanie novej, vyššej ponuky.
3. Zvyšok odplaty je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná,
zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky
náklady súvisiace s uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku znáša úspešný
záujemca.
4. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
so správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, prepadne zložená zábezpeka
do všeobecnej podstaty a správca je oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu, pokiaľ existuje.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy
alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
6. V prípade, ak ponuka nebude mať niektorú požadovanú formálnu náležitosť, ale bude zložená na
účet správcu zábezpeka v požadovanej výške a ponuka bude dosahovať vyhlásenú minimálnu výšku,
správca požiada o udelenie pokynu na speňaženie veriteľský výbor.
7. Ak v príslušnom ponukovom kole nebude doručená správcovi žiadna ponuka alebo dôjde k
zmareniu uzavretia zmluvy u všetkých záujemcov, správca vyhlási ďalšie ponukové kolo. O vyhlásení
ponukového konanie, ako aj o jeho výsledku správca bezodkladne informuje predsedu veriteľského
výboru mailom.
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Piešťany 28.11.2011
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K013548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUOSAT,spol.s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 2, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 643 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Pluhová 78, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2011 S1319
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu DUOSAT,spol.s.r.o., IČO: 00 643 831, so sídlom
Záhorácka 2, 811 04 Bratislava, podľa ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 09.01.2012 o 9.00 hod. (prezentácia od 8.45 hod!) na adrese sídla správcovskej kancelárie
správcu (t.j. Pluhová 78, 831 03 Bratislava). Predmetom schôdze veriteľov bude: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Rozhodovanie o výmene správcu ust. §36 zákona č. 7/2007 Z.z. , 3. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzu, 4. Voľba členov veriteľského výboru, 5. Rôzne, 6. Záver. Právo zúčastniť sa
na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a
plnomocenstvom, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR.

V Bratislave, dňa 30.11.2011, JUDr. Jarmila Zahradníková, správca
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OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

K013556
21CoKR/6/2011
Spisová
značka:
Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov JUDr.
Róberta Foltána a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: Ing. Miroslav Šefčík PhD., správca
konkurznej podstaty úpadcu SLOTAS spol. s.r.o. Šaštín-Stráže, IČO: 34 110 798, zastúpený
alianciaadvokátov ak, s.r.o., Vlčkova 8/A, Bratislava proti žalovanému: V. S., W. XXXX/X, H., Č. R.,
zastúpený advokátkou Mgr. Annou Šeniglovou, AK Školská 6, Holíč, o určenie neúčinnosti kúpnej
zmluvy o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trnava č.k. 19C 32/2010-81 zo dňa
29.11.2010
takto
rozhodol
Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .
Žalobca je p o v i n n ý zaplatiť žalovanému náhradu trov odvolacieho konania vo výške 64,91 eur do
troch dní po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Trnave dňa 22.11.2011
JUDr. Božena Husárová, Predsedníčka senátu
K013557
Spisová
značka:

4K/74/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00
Bratislava 5, zastúpený povereným zamestnancom Ing. Ivanou Fajnorovou, riaditeľkou Daňového úradu
Bratislava IV, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Turčan - JANAD, miesto
podnikania Botanická 5, 841 05 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Turčan - JANAD, miesto podnikania
Botanická 5, 841 05 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
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OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K013558
Spisová
značka:

4K/53/2011

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: SFIT, a.s., so sídlom Kopčianska 14,
851 01 Bratislava, IČO: 36 825 468, uznesením č. k. 4K/53/2011-95 zo dňa 27.10.2011, zastavil pre
nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: SFIT, a.s., so sídlom Kopčianska 14, 851 01
Bratislava, IČO: 36 825 468. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník
K013559
Spisová
značka:

4K/53/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: SFIT, a.s., so sídlom Kopčianska 14, 851
01 Bratislava, IČO: 36 825 468, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SFIT, a.s.,
so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36 825 468, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. PaeDr. Jozef Malich, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy
61, 821 05 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 395,35 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 163/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: SFIT, a.s., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava,
IČO: 36 825 468, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 600,47 €, vedeného pod položkou denníka
D 130, pol. reg. 163/11 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného 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 28.11.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K013560
Spisová
značka:

3K/22/2010

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - Vegia a.s., so sídlom Malženice 204, 919 29
Malženice, IČO: 35 761 920, uznesením č.k. 3K/22/2010-664 zo dňa 26.10.2011 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Vegia a.s., so sídlom Malženice 204, 919 29 Malženice, IČO: 35 761 920 po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť
dňa 22.11.2011.
Sekcia edičných
činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
Deň vydania: 5. decembra 2011
reštrukturalizácie
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - Vegia a.s., so sídlom Malženice 204, 919 29
Malženice, IČO: 35 761 920, uznesením č.k. 3K/22/2010-664 zo dňa 26.10.2011 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Vegia a.s., so sídlom Malženice 204, 919 29 Malženice, IČO: 35 761 920 po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2011.
OV 232/2011

Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník
K013561
Spisová
značka:

4K/57/2011

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - JUDr. Bohumír Bláha, advokát, so sídlom
kancelárie Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, likvidátora spoločnosti OVEX spol. s.r.o., so sídlom
Pečnianska 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 341 845, uznesením č. k. 4K/57/2011-54 zo dňa 28.10.2011,
zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: OVEX spol. s.r.o., so sídlom
Pečnianska 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 341 845. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
24.11.2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník
K013562
Spisová
značka:

4K/57/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Bohumír Bláha, advokát, so
sídlom kancelárie Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, likvidátora spoločnosti OVEX spol. s.r.o., so
sídlom Pečnianska 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 341 845, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: OVEX spol. s.r.o., so sídlom Pečnianska 21, 851 01 Bratislava, IČO: 31 341 845, o
určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
12,40 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: 1/ Marián Petrenka, Pečnianska
21, Bratislava, 2/ Ing. Peter Sobota CSc., Pražská 27, Bratislava povinnosť zaplatiť spoločne a
nerozdielne predbežnému správcovi: Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 676,28 €, a to do troch dní od
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.
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OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K013563
Spisová
značka:

4K/21/2010

OPRAVA OZNAMU
zo dňa 10.11.2011, ktorý bol zverejnený v OV 221/2011 dňa 18.11.2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Technické služby
- Čistenie, spol. s.r.o., so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, IČO: 31 362 061, správcom
ktorého je JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava, uznesením č.k.
4K/21/2010-439 zo dňa 28.09.2011, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501, na konkurzného veriteľa: ALAND GROUP a.s., so sídlom Pri starom letisku 12, 831
07 Bratislava, IČO: 35 967 773. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
Mgr. Veronika Pavlisová,
K013564
Spisová
značka:

6K/74/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing.Walter Fürtbauer, nar.
dňa 29.07.1960, trvale bytom Kašmírska 5, Bratislava 821 04, právne zastúpený: JUDr. Ján Havlát, so
sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ing.Walter Fürtbauer, nar. dňa 29.07.1960, trvale bytom Kašmírska 5, Bratislava 821 04
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing.Walter Fürtbauer, nar. dňa 29.07.1960, trvale bytom
Kašmírska 5, Bratislava 821 04.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013565
Spisová
značka:

6K/70/2011

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

28

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 232/2011
Spisová
značka:

Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sirocco aviation, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 880 875, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 68211/B, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Sirocco
aviation, s.r.o., so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 880 875
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Sirocco aviation, s.r.o., so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45
880 875 predbežného správcu: Mgr. Milan Borodovčák, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01
Bratislava .
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v
lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013566
4K/71/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RAP s.r.o., so sídlom Maďarská 599/1A,
851 10 Bratislava, IČO: 35 937 521, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RAP
s.r.o., so sídlom Maďarská 599/1A, 851 10 Bratislava, IČO: 35 937 521
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: RAP s.r.o., so sídlom Maďarská 599/1A, 851 10 Bratislava, IČO: 35 937 521
predbežného správcu: Mgr. Alexandra Rapiová, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v
lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie
záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K013567
Sekcia edičných činností
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OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

K013567
2R/4/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZEPRIS s.r.o., 900
41 Rovinka č. 324, IČO: 35 761 024, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v
oddiely Sro, vložka č. 18584/B, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom Nám. M. Benku 10, Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu: S 1169, o návrhu obchodnej
spoločnosti BDR Systems, s.r.o., so sídlom Murgašova 11, 010 01 Žilina, IČO: 36 398 501, zast. JUDr.
Richardom Majerom, Martinengova 34, 811 02 Bratislava na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup spoločnosti BDR Systems, s.r.o., so sídlom Murgašova 11, 010 01 Žilina,
IČO: 36 398 501, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Gawaplast Slovakia, s.r.o.,
Záruby 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 896 051 so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 20.845,29 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v
lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. 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 28.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013568
Spisová
značka:

2K/18/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Genesis, s.r.o., so
sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 36 229 172, správcom ktorého je Ing. Vieru Fraňovú, so
sídlom SNP 284/3, 902 01 Pezinok, značka správcu: S 1260, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 942.849,20 EUR z pôvodného veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na konkurzného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v
lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. 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 28.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013569
Spisová
značka:

2K/56/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emília Medgyesiová,
rod. Šarközyová, nar. 01.12.1963, trvale bytom Narcisová 38, 821 01 Bratislava, správcom ktorého je
Sekcia
edičných
činností
Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova
12,
811 04 Bratislava, značka správcu: S 1535
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Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Emília Medgyesiová,
rod. Šarközyová, nar. 01.12.1963, trvale bytom Narcisová 38, 821 01 Bratislava, správcom ktorého je
Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Čapkova 12, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1535
rozhodol
Súd vráti úpadcovi k rukám správcu - Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Čapkova 12, 811 04
Bratislava, značka správcu: S 1535, preddavok vo výške 663,88 Eur, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013570
2K/47/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Eva Wosková,
rod. Martincová, bytom Lotyšská 20, 821 06 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Michal Pohovej, so
sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1462
rozhodol
Súd vráti úpadcovi k rukám správcu - JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody
10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1462, preddavok vo výške 663,88 Eur, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013571
2K/53/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T&T staving, a.s. v
reštrukturalizácii, so sídlom Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 36 037 532, zapísaného v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sa, vložka č. 3057/B, správcom ktorého je
Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Belopotockého 2, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1417
rozhodol
Súd vráti úpadcovi k rukám správcu - Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Belopotockého 2, 811 05
Bratislava, značka správcu: S 1417 preddavok vo výške 1 659,70 Eur, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013572
Spisová
značka:

2K/16/2011
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Lacko,
Pražská 1451/15, 960 01 Zvolen, IČO: 30 451 183, správcom ktorého je Mgr. Peter Kundrát, so sídlom
kancelárie Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, o návrhu správcu o vydanie súhlasu s vylúčením majetku takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na vylúčenie majetku z konkurznej podstaty a to
pohľadávok voči spoločnosti Kompletizácia investičných dodávok v.o.s.,
so sídlom
Magnetova 11, Bratislava, IČO: 17 332 346 - neuhradená faktúra č. 8/2006, splatná dňa 23. 10. 2006
na sumu 1 505,11 Eur, neuhradená faktúra č. 10/2006, splatná dňa
23. 10. 2006 na sumu
726,81 Eur, neuhradená faktúra č. 11/2006, splatná dňa 08. 11. 2006 na sumu 711,01 Eur a
neuhradená faktúra č. 19/2006, splatná dňa 30. 01. 2007 na sumu 849,27 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013573
Spisová
značka:

1K/60/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Adriana Sokolovská, nar.
02.09.1974, Mýtna 2, 985 53 Mýtna, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Adriana Sokolovská, nar. 02.09.1974, Mýtna 2, 985 53
Mýtna.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Andreja Konkoľa, so sídlom
kancelárie Petra Jilemnického 22, 960 01 Zvolen.
Súd v y z ý v a 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 uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom 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. V
odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku - ďalej len 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch
Sekcia edičných
činností
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom
rovnopise na súde, tak aby bola doručená
Redakcia
Obchodného
vestníka doručenú po lehote alebo doručenú v
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Na prihlášku
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
lehote len správcovi alebo len súdu
sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty na
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prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
32 veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo,
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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
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
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ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
33 do uplynutia lehoty na prihlasovanie
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
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13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však Konkurzy
povinní vydať
a veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29
reštrukturalizácie
ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník-fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa
zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu
pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou,
spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.11.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K013574
Spisová
značka:

1K/61/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Slovglass Poltár, s.r.o., so
sídlom 13. Januára, 987 01 Poltár, IČO: 35 837 152, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 16455/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Slovglass Poltár, s.r.o., so sídlom 13. Januára, 987 01
Poltár, IČO: 35 837 152.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.11.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K013575
Spisová
značka:

2K/37/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - Daňový úrad Lučenec, so sídlom
Novohradská 3035/9, 984
01 Lučenec o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Poľnohospodárske družstvo
Mašková, so sídlom 985 11 Halič, Mašková 76, IČO: 36 035 807, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 328/S takto
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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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

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - Daňový úrad
Lučenec,
Novohradská 3035/9, 984
Konkurzy
a so sídlom
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
01 Lučenec o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok jeho dlžníka Poľnohospodárske družstvo
reštrukturalizácie
Mašková, so sídlom 985 11 Halič, Mašková 76, IČO: 36 035 807, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 328/S takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Mašková,
11 Halič, Mašková 76, IČO: 36 035 807.

so sídlom 985

U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a 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 uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom 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. V
odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku - ďalej len 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v
lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má
v
konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená
rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze
riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno
v konkurze uspokojiť a
na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú
prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
zabezpečený veriteľ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku
zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas
uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods.2 ZKR).
6. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a
ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je
podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie
a
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
spolu
s
určením
majetku,
ktorým
je
Sekcia edičných činností
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Ak prihláška
zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
Redakcia Obchodného
vestníka
Sídlo redakcie:
Námestie
slobody lehoty
12, Bratislava
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie
právo
uplynutím
na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
(§ 29 ods. 2 ZKR).
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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

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
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty
a suma
pohľadávky
s rozdelením na istinu a
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa
právneho
dôvodu
vzniku;
prihláška sa podáva na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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.
Konkurzy
a Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
podaná na predpísanom tlačive alebo niereštrukturalizácie
je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie
a
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým
je
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
(§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej
pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky
MS SR č. 665/2005 Z.z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze
neprihliada. Ak veriteľ
k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný
prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad
neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29
ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č.
431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v
účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené
v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k
súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je 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).
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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15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Účastník konkurzného konania amá
právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkomKonkurzy
alebo k icha zástupcom možno mať pochybnosti o ich
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
reštrukturalizácie
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013576
Spisová
značka:

2K/42/2010

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav
Laurinc, nar. 28. 06. 1967, bytom 968 01 Nová Baňa, Brehy 43, správcom ktorého je JUDr. Mário
Keleti, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Colné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Mierová ul. č. 23,
815 11 Bratislava, IČO: 30
844 029 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej
veci
sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie rozhodnutia proti ktorému
smeruje, v akom rozsahu sa toto
rozhodnutie napáda, v čom sa
napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny, čoho
sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.11.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013577
Spisová
značka:

26K/52/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Smutný, nar. 21.07.1973, trvale
bytom Nová 32, 045 01 Moldava nad Bodvou o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi
takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom kancelárie
Štúrova 44, 040 01 Košice, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01
Košice, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 369,30 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Jozef Marcinčin, so
sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice odmenu v sume 535,27 EUR z preddavku evidovaného v
zázname o zložení zo dňa 26.05.2010 položka denníka D11 - 97/11 na č. ú.: 2616055551/1100 vedený
vo Tatra banka, a.s., do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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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P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01
Košice, náhradu preukázaných výdavkov
výške 369,30
EUR.republiky
Ministerstvovo
spravodlivosti
Slovenskej
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmeneIavyplatiť
doplnenípredbežnému
niektorých zákonov
U k l a d á učtárni Okresného súdua Košice
správcovi: Ing. Jozef Marcinčin, so
sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01 KošiceKonkurzy
odmenu v asume 535,27 EUR z preddavku evidovaného v
OV
232/2011
5. decembra
2011
zázname
o zložení zo dňa 26.05.2010 položka
denníka D11 - 97/11 naDeň
č. ú.:vydania:
2616055551/1100
vedený
reštrukturalizácie
vo Tatra banka, a.s., do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde
Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 28.11.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013578
Spisová
značka:

26K/31/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNION STEEL,
s.r.o., so sídlom Štúrova 27, Košice 040 01, IČO: 316 913 40 začatého na návrh navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - Daňový úrad Košice I, so sídlom
Tomášikova 35, 040 85 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: UNION STEEL, s.r.o., so sídlom Štúrova 27,
Košice 040 01, IČO: 316 913 40, pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov paušálnu odmenu.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4,
075 01 Trebišov, náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so
zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

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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tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky uviesť, proti ktorému
V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach
(§42
ods. 3 O.s.p.)
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Konkurzy a
OV 232/2011
Deň vydania:
5. je
decembra
2011
Začiatok
plynutia lehoty na podanie odvolania
alebo urobenie iného procesného
úkonu
spojený so
reštrukturalizácie
zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 28.11.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013579
Spisová
značka:

26K/31/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu UNION STEEL, s.r.o., so
sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 316 913 40 uznesením zo dňa 24.10.2011 č.k. 26K/31/2010184 povolil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2011.

Okresný súd Košice I dňa 25.11.2011
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K013580
Spisová
značka:

31K/21/2010

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MB s.r.o., Pribeník, so
sídlom Pribeník č. 371, 076 51 Pribeník, IČO: 36 201 863, uznesením č. k. 31K/21/2010 - 493, zo dňa
02. 11. 2011 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených do konkurzného konania vedeného pod sp. zn.
31K/21/2010 z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1 až 14.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 11. 2011.
Okresný súd Košice I dňa 29.11.2011
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K013581
Spisová
značka:

9K/2/2007

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Svetoslav
Albíni, nar. 16.01.1973, bytom Jegorovovo námestie 882/1, 040 22 Košice o návrhu na povolenie
oddlženia takto
rozhodol
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Svetoslav Albíni, nar. 16.01.1973, bytom Jegorovovo námestie 882/1,
040 22 Košice.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Galgoczy,
so sídlom
kancelárie
Stará 61/40, 076 03 Veľké Ozorovce.
Sekcia
edičných
činností
Redakcia Obchodného vestníka

Sídlo redakcie:
slobodyobdobia
12, Bratislava
Určuje, že písomnému súhlasu správcu
počasNámestie
skúšobného
3 rokov od právoplatnosti tohto
Tel. č.právne
02/52 49úkony
65 34-6,
www.justice.gov.sk
uznesenia budú podliehať nasledovné
dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové
39 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 322
peňažnom vyjadrení sumu 166 EUR v jednom kalendárnom mesiaci;

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
Deň vydania: 5. decembra 2011
reštrukturalizácie
Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Svetoslav Albíni, nar. 16.01.1973, bytom Jegorovovo námestie 882/1,
040 22 Košice.
OV 232/2011

Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie Stará 61/40, 076 03 Veľké Ozorovce.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto
uznesenia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové
plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 166 EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru a právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných
spoločnostiach ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných
spoločností a iných právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 5 400
EUR na uspokojenie záväzkov. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť
správcovi na uspokojenie záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným
uznesením bezodkladne po ukončení prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v
polovici a na konci každého skúšobného
roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas
tohto roka či polroka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 28.11.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013582
Spisová
značka:

31K/64/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ján Ferko, nar. 01.04.1957 trvale
bytom Cyrila a Metoda č. 2042/18, Michalovce 071 01, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Ján Ferko, nar. 01.04.1957 trvale bytom
Cyrila a Metoda č. 2042/18, Michalovce 071 01.
Poučenie:
:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
Sekcia
edičných činností
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné
konania sa prerušujú,
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
nemožno
pre49
záväzok
zabezpečený
Tel. č. 02/52
65 34-6, dlžníka
www.justice.gov.sk

c) na majetok patriaci dlžníkovi
zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
40 prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo

:

Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
Proti tomuto uzneseniu nie
je odvolanie
prípustné.

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

Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti Konkurzy
len na bežné
a právne úkony; ak dlžník poruší túto
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie
je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
reštrukturalizácie
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Košice I dňa 28.11.2011
JUDr. Július Tóth, sudca
K013583
31K/65/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RNDr. Ľubica Ferková, nar. 22.09.1964
trvale bytom Cyrila a Metoda č. 2042/18, Michalovce 071 01, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: RNDr. Ľubica Ferková, nar. 22.09.1964 trvale
bytom Cyrila a Metoda č. 2042/18, Michalovce 071 01.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Košice I dňa 28.11.2011
JUDr. Július Tóth, sudca
K013584
Spisová
značka:

32K/7/2010

Okresný súd Košice I vo veci zrušeného malého konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu: Ing. Štefan Tomáš, nar. 25.04.1970, bytom Mikuláša Aleša 4, 071 01 Michalovce o odvolaní
správcu podstaty takto

Sekcia edičných činností
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Okresný súd Košice I vo veci zrušeného
malého konkurzu vyhláseného na majetok
Konkurzy a
OV
232/2011
vydania:
5. decembra
2011
úpadcu:
Ing. Štefan Tomáš, nar. 25.04.1970,
bytom Mikuláša Aleša 4, Deň
071 01
Michalovce
o odvolaní
reštrukturalizácie
správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, advokát, so sídlom
kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.11.2011
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K013585
32K/20/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OP STAV s.r.o. „ v
likvidácii.“, so sídlom Hroncová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 029 uznesením zo dňa 22.9.2011 č.k.
32K/20/2011-512 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi OP STAV s.r.o. „ v likvidácii.“, so sídlom
Hroncová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 029.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2011.
Okresný súd Košice I dňa 29.11.2011
JUDr. Matúš Králik, vyšší súdny úradník
K013586
Spisová
značka:
OZNAM

31K/34/2009

Spis.zn. 31K/34/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vlasta Soókyová,
narodená 02.04.1955, bytom Hlavná 290/7, 946 19 Číčov, oznamuje, že dňa 10.11.2011 nadobudlo
právoplatnosť uznesenie zo dňa 18.10.2011 č.k. 31K/34/2009-600, ktorým súd rozhodol o vstupe
nadobúdateľa pohľadávky do konkurzného konania.
Okresný súd Nitra dňa 28. 11. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013587
Spisová
značka:
OZNAM

31K/34/2009

Spis.zn. 31K/34/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vlasta Soókyová,
narodená 02.04.1955, bytom Hlavná 290/7, 946 19 Číčov, oznamuje, že dňa 23.11.2011 nadobudlo
právoplatnosť uznesenie zo dňa 28.10.2011 č.k. 31K/34/2009-633, ktorým súd potvrdil prevod rozhodol
o potvrdení prevodu pohľadávok na nadobúdateľa.
Okresný súd Nitra dňa 28. 11. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013588

Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 232/2011

K013588
Spisová
značka:
OZNAM

Deň vydania: 5. decembra 2011

31K/38/2011

Spis.zn. 31K/38/2011
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 27.10.2011 č.k. 31K/38/2011-90 zastavil konkurzné konanie na
majetok dlžníka: ECOWASH, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Vnútorná 1, 945 01 Komárno - časť Nová
Stráž, IČO: 36 554 197, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2011.
Okresný súd Nitra dňa 28. 11. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013589
Spisová
značka:

2K/33/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská
republika - Daňové
riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Vranov nad Topľou, so sídlom Námestie slobody 968,
093 03 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske
družstvo v Soli, so sídlom Soľ 094 35, IČO: 00 209 481, o paušálnej odmene a hotových výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Danielovi Finkovi, so sídlom kancelárie Laborecká 80,
066 01 Humenné paušálnu odmenu vo výške 796,66 eur a náhradu výdavkov vo výške 400,43 eur,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 14.06.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 68/11,
v r a c i a navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 462,60 eur zloženého navrhovateľom
dňa 14.06.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 68/11.
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 28.11.2011
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013590
Spisová
značka:

2K/25/2010

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KUSING,
spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Huncovce 23, 059 92 Huncovce, IČO: 31
698 131, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Slovenská
ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 24.11.2011 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči
úpadcovi takto
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zmene aveci
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niektorých zákonov
Okresný súd Prešov av oprávnej
vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu KUSING,

spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Huncovce 23, 059 92 Huncovce, IČO: 31
Konkurzy a
698
131, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom
Slovenská
OV 232/2011
Deň vydania:
5. decembra
2011
reštrukturalizácie
ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 24.11.2011 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 voči
úpadcovi KUSING, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze, so sídlom Huncovce 23, 059 92
Huncovce, IČO: 31 698 131, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 3 až 15 v
celkovej výške 11.742,49 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 28.11.2011
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K013591
3K/48/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GLOBSTAV, s.r.o. Prešov, so sídlom
Pionierska 22, 080 05 Prešov, IČO: 36 480 631, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi GLOBSTAV, s.r.o. Prešov, so sídlom Pionierska 22, 080 05
Prešov, IČO: 36 480 631.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 29.11.2011
Mgr. Zdenka Gočová, vyšší súdny úradník
K013592

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

44

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 232/2011

K013592
Spisová
značka:

Deň vydania: 5. decembra 2011

1K/59/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka HOTIKO spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
Sečovská Polianka 492, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 31 652 557, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi HOTIKO spol. s r.o. v likvidácii,
so sídlom Sečovská
Polianka 492, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 31 652 5570.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 29.11.2011
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K013593
29K/53/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Drahomíra Rajčanová - DARAJ s miestom
podnikania 958 03 Malé Kršteňany 90, IČO 37 365 444, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, o vrátení preddavku, takto
rozhodol
Drahomíre Rajčanovej, bytom Malé Kršteňany 90, Partizánske sa v r a c i a preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaúčtovaný pod pol. 18a 96/11
prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila Drahomíre
Rajčanovej, bytom Malé Kršteňany 90, Partizánske, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 EUR zaúčtovaný pod položkou reg. 18a 96/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. ).
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013594
29K/45/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Trio STAV, s. r. o. so
sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO 43 937 055, ktorého správcom je Mgr. Ing. Gabriela
Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, Púchov, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Predbežnému správcovi Mgr. Ing. Gabriele Štrbáňovej so sídlom kancelárie Komenského 49/673,
Púchov sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 Eur a náhrada preukázaných výdavkov
za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 158,10 Eur.
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi Mgr. Ing. Gabriele Štrbáňovej so sídlom kancelárie Komenského 49/673,
Púchov priznanú odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 158,10 Eur
na účet predbežného správcu, číslo účtu 2926828740/1100 vedený v Tatra banka, a.s., pob. Púchov a
to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a
80/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré
mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013595
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

K013595
29K/16/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Petra Mišíka, bytom
Okružná 292/15, Dubnica nad Váhom, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so
sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom, o návrhu obchodnej spoločnosti WM
Consulting & Communication, s.r.o. so sídlom Sad A. Kmeťa 24, Piešťany, IČO 34 127 798, pr. zast.
JUDr. Roman Kvasnica, advokát, so sídlom kancelárie Sad A. Kmeťa 24, Piešťany, na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti WM Consulting & Communication, s.r.o. so sídlom Sad A. Kmeťa 24,
Piešťany, IČO 34 127 798 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s. so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00 151 653 sa
zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013596
Spisová
značka:

28K/4/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing.
Ľubomíra Daňka, nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, ktorého správcom je Ing.
Katarína Roderová so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o návrhu spoločnosti Getfin s.r.o.
so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371
265, sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom
vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu
súdu dňa 21.11.2011 k sp. zn. 28K/4/2011 nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávky zo
dňa 17.10.2011 uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou FINANCREAL s.r.o. so sídlom Kopčianska
3756/10, Bratislava, IČO 36 339 334 ako postupcom a obchodnou spoločnosťou Getfin s.r.o. so sídlom
Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 ako postupníkom, na ktorej budú úradne osvedčené
podpisy oboch zmluvných strán.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 29.11.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013597
Spisová
značka:

29K/54/2011
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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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 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

29K/54/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov - veriteľov 1/ Ing. Miroslava Škarítku s miestom
podnikania Turá Lúka 16, Myjava, IČO 34 055 614 a 2/ KOVO LIS, s.r.o. so sídlom ul. 1 mája 556/44,
907 01 Myjava, IČO 36 709 204 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TESPO M, spol.
s r.o. so sídlom M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 36 279 765, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi TESPO M, spol. s r.o. so sídlom M.R.Štefánika
517/23, 907 01 Myjava, IČO 36 279 765.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013598
29R/8/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Martin Zajac BYTSTYLE s miestom podnikania 957 03 Dežerice 181, IČO 34 480 684, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie vedené voči dlžníkovi Martin Zajac - BYTSTYLE s miestom podnikania 957
03 Dežerice 181, IČO 34 480 684 sa z a s t a v u j e.
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Martin Zajac - BYTSTYLE s miestom podnikania 957
03 Dežerice 181, IČO 34 480 684.
V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Martin Zajac - BYTSTYLE s miestom podnikania 957
03 Dežerice 181, IČO 34 480 684.
Do funkcie správcu sa
Považská Bystrica.

ustanovuje

Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie Lánska 935/31,

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Martin Zajac BYTSTYLE s miestom podnikania 957 03 Dežerice 181, IČO 34 480 684, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29R/8/2010 a
v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: 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 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len
správcovi
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má
v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená
rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze
Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 5. decembra 2011
a zánik práva rovnaké právne účinky ako reštrukturalizácie
uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má
v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená
rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze
riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa
v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku
sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím
právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola
podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom
uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v
konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou
uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v
konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon
neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje
budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby,
ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako
podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to
ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku,
od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na
prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k
prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len „súhrnný
prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak
veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na
datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené
v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja
aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je
povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku
eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému
prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky
nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať
veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku
možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je
správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v
prihláške.
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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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
Ministerstvo
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správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v
prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K013599
Spisová
značka:

28K/44/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing.
Eduarda Holuba, nar. 21.12.1959, bydliskom Halalovka 58, Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Andrej
Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, o návrhu spoločnosti Getfin s.r.o. so
sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371
265, sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom
vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu
súdu dňa 21.11.2011 k sp. zn. 28K/44/2010 nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávky zo
dňa 17.10.2011 uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou FINANCREAL s.r.o. so sídlom Kopčianska
3756/10, Bratislava, IČO 36 339 334 ako postupcom a obchodnou spoločnosťou Getfin s.r.o. so sídlom
Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 ako postupníkom, na ktorej budú úradne osvedčené
podpisy oboch zmluvných strán.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 29.11.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013600
25K/42/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: VECTURA GROUP SK s.r.o., IČO: 44 511
116, so sídlom Štefánikova 715, 905 01 Senica nad Myjavou, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22945/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: VECTURA GROUP SK s.r.o., IČO: 44 511 116, so
sídlom Štefánikova 715, 905 01 Senica nad Myjavou.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Miriam Šefčíkovú, PhD., so sídlom kancelárie:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
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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Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia

konkurzu.

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

Súd ukladá správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
a bydlisko alebo registrované sídlo v iných
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto Konkurzy
pobytu, trvalé
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
reštrukturalizácie
členských štátoch Európskej únie, o spôsobe
prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Poučenie:
P o u č e n i e veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky 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 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v
konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze
právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z
výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a
včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v
konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku
sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím
právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola
podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom
uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v
konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou
uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v
konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon
neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj
ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu
pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ
prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky
sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu
prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady
pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým
prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na
jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky
veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného
predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
Sekcia
edičných v
činností
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku,
prihláške je povinný uviesť zástupcu na
Redakcia Obchodného vestníka
doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko
alebo
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
sídlo na území Slovenskej republiky;
povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
Tel. kč.prihláške
02/52 49 65je34-6,
www.justice.gov.sk
poverenie na doručovanie písomností prijal.
Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí,
budú sa mu písomnosti doručovať len
51
zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie

centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
postúpená pohľadávka, k prihláške
sa pripoja
aj listiny Slovenskej
preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľom. Ak pohľadávku prihlasujea overiteľ,
ktorý
je
povinný
viesť
účtovníctvo
podľa osobitného
zmene a doplnení niektorých zákonov
predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť.
Ak sa
Konkurzy
a listiny preukazujúce údaje uvedené v
OV 232/2011
Deň vydania: 5. decembra 2011
prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje
reštrukturalizácie
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku
nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca
poverenie na doručovanie písomností prijal.
Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi
potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa
odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný
veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. Ak
správca pohľadávku veriteľa poprie a súd v konaní o určení popretej pohľadávky určí, že veriteľ nemal
nárok na zaplatenie prihlásenej sumy alebo mal nárok na zaplatenie sumy nižšej ako 75% z prihlásenej
sumy, veriteľ je povinný zaplatiť v prospech dotknutej podstaty pokutu vo výške určenej súdom, ibaže
preukáže, že pri prihlasovaní pohľadávky postupoval s odbornou starostlivosťou; nárok na zaplatenie
pokuty uplatňuje správca. Právo veriteľov na náhradu škody tým nie je dotknuté. Ustanovenie sa
použije rovnako, ak súd v konaní o určení popretej pohľadávky určí, že veriteľ nemal nárok na
zabezpečovacie právo uplatnené v prihláške, mal nárok na zabezpečovacie právo v horšom poradí, ako
uplatnil v prihláške alebo mal nárok na horšie poradie na uspokojenie pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, ako uplatnil v prihláške.
P o u č e n i e:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.11.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K013601
36K/5/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CENTRA spol. s r.o., IČO: 34 096 451,
Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.
25/T, odd.: Sro, predbežným správcom ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie: P. Pazmáňa
č. 915/9, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: CENTRA spol. s r.o., IČO: 34 096 451,
Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec, pre nedostatok majetku.
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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451,
reštrukturalizácie
Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K013602
9K/8/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVING & C.O., spol. s
r.o., IČO: 36 235 229, Orviská cesta č. 1, Piešťany 921 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu v Trnave, oddiel Sro, vl. č. 11821/T, správcom ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom
kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, na vstup do konania, takto

rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Colné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 30 844 029, Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava, Colný úrad
Nitra, Rázusova 2A, Nitra, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej výške 14,27 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.11.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K013603
Spisová
značka:

31K/8/2010
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31K/8/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JOOP, s.r.o., IČO: 36
234 303, Staničná 16, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel:
Sro, vl. č.: 11724/T, správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája č. 14,
Piešťany, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávky, t a k t o
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 30
844 029, Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava, Colný úrad Trnava, Ľudová 10, Trnava na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v celkovej výške
66,38 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15
dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.11.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K013604
Spisová
značka:

4K/26/2009

Okresný súd Žilina ako príslušný orgán v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B a L
- SLOWAKIA spol. s r.o., so sídlom Mostová 24, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 713 631, správcom
ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01
Žilina, IČO: 44 088 833, v časti o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku, takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 59/2010 dňa 26.3.2010 pod položkou K 003020, a to:
motorového vozidla OPEL VIVARO 1,9 DTi; ev. č. : RK848 AU, súpisová hodnota
majetku: 1.500 EUR a
motorového vozidla PEUGEOT BOXER 310 C 231B52-1; ev. č.: RK153 AP; súpisová
hodnota majetku: 1.000 EUR.
Správca je povinný na speňaženie majetku zorganizovať ponukové konanie a majetok speňažiť za
najvyššiu ponuku, a to pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti. Správca je
povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku majetku, v primeranej lehote a v
termínoch pred uskutočnením ponukového konania. Správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom
vestníku, aspoň v jednom regionálnom periodiku a na internetových stránkach, na ktorých sa zverejňujú
ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Správca ponúkne každé vozidlo samostatne, t.j.
ponuky sa môžu predkladať na jednotlivé vozidlá. Lehota na podávanie ponúk bude 15 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu
Sekcia edičných činností
v zalepených neotvorených obálkach sRedakcia
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ponúkne najvyššiu cenu, za dodržania predchádzajúcich
podmienok, správca uzavrie kúpnu zmluvu.
Podpísané rovnopisy zmlúv zašle správca súdu. V prípade neúspechu ponukového konania správca
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vestníku, aspoň v jednom regionálnom periodiku a na internetových stránkach, na ktorých sa zverejňujú
ponuky predávaných ojazdených motorových vozidiel. Správca ponúkne každé vozidlo samostatne, t.j.
ponuky sa môžu predkladať na jednotlivé vozidlá. Lehota na podávanie ponúk bude 15 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na adresu kancelárie správcu
v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ“. Ponúknutá kúpna
cena nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku. Ďalšie podrobnosti ponukového konania
je správca oprávnený stanoviť sám. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý
ponúkne najvyššiu cenu, za dodržania predchádzajúcich podmienok, správca uzavrie kúpnu zmluvu.
Podpísané rovnopisy zmlúv zašle správca súdu. V prípade neúspechu ponukového konania správca
zorganizuje druhé kolo ponukového konania. V druhom kole verejného ponukového konania môže byť
najnižšie podanie znížené o 30 % zo súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. V prípade neúspechu
druhého ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho záväzného pokynu.
O priebehu speňažovania, najmä o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré majú vplyv na efektívnu
speňažiteľnosť majetku, je správca povinný podrobne a bez zbytočného odkladu informovať príslušný
orgán.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne, v dvoch vyhotoveniach, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby
jeho doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a
čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.11.2011
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník
K013605
Spisová
značka:

3K/32/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR
Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo, Ružová 535/1, 029 01 Námestovo, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: František Barnáš, s miestom podnikania Štefánikova 269/20, 029 01
Námestovo, IČO: 33757976, takto
rozhodol

I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi: František Barnáš, s miestom podnikania Štefánikova 269/20,
029 01 Námestovo, IČO: 33757976 predbežného správcu: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského
1732, 026 01 Dolný Kubín.
II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné
odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie
dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

Okresný súd Žilina dňa 29.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013606
Spisová
značka:

3K/26/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K+B-AIR, s.r.o., so sídlom
Textilná 23, 034 05 Ružomberok, IČO: 36 427 519, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so sídlom
kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, takto
rozhodol
Súd o t v á r a malý konkurz a u z n á v a konkurz za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 29.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013607
Spisová
značka:

3K/26/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K+B-AIR, s.r.o., so sídlom
Textilná 23, 034 05 Ružomberok, IČO: 36 427 519, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so sídlom
kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, takto
rozhodol

Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
1.659,70 EUR na účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR, zaplateného na účet
Okresného súdu Žilina a vedeného pod položkou denníka D14K 69/10, účt. dokl. 23/08-11 a pol. reg.
69/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 29.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013608

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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K013608
Spisová
značka:

Deň vydania: 5. decembra 2011

3K/30/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR, Nová 13, 975 61 Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina I, j. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALGIS s .r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 744 514,
takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi: ALGIS s .r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 744 514
predbežného správcu JUDr. Martina Kováčika, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 1676, 026 01
Dolný Kubín.
II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné
odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie
dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 29.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013609
Spisová
značka:

2K/29/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Daňový úrad Námestovo, Ružová ul. 535/1, 029 01 Námestovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníčky: Marta Krivačková, nar. 15.07.1957, bytom 029 52 Hruštín 191, (IČO: 32 258 160),
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníčke: Marta Krivačková, nar. 15.07.1957, bytom 029 52 Hruštín
191, (IČO: 32 258 160).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /.
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.
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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Okresný súd Žilina dňa 25.11.2011
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013610
Spisová
značka:

3K/28/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR, Nová 13, 975 61 Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina II, Dolné Rudiny 1, Poštový priečinok 125,
012 14 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MALTINETTO, s.r.o., so sídlom
Komenského 21, 010 01 Žilina, IČO: 36 420 654, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MALTINETTO, s.r.o., so sídlom Komenského 21, 010 01
Žilina, IČO: 36 420 654.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Annu Machajdovú, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53
Turany.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina na
tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným
údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu a na
pohľadávky prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze neprihliadne.
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.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 28.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013611
Spisová
značka:

4K/23/2011

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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OV 232/2011

Deň vydania: 5. decembra 2011

4K/23/2011
Spisová
značka:
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: Ing.
Ján Dudáš, nar. 29.3.1956, bytom 027 54 Oravská Poruba 150, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Dudáš, nar. 29.3.1956, bytom 027 54 Oravská
Poruba 150.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Václava Jaroščiaka, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
4K 23/2011, na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k
zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi
alebo len súdu a na pohľadávky prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto
konkurze neprihliadne.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné
spôsoby doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.11.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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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K013549
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K 39/95
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 666 455
Súd zverejňuje iné:

Deň vydania: 5. decembra 2011

Ing. Ivan Matušík, Láb 125

Najvyšší súd

1ObdoV 38/2011

Slovenskej republiky

UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky, v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ivan Matušík, Láb 125,
IČO: 11 666 455, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn.: 38K 39/1995, o zbavení JUDr.
Zdenka Altnera, Kominárska 2-4, Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty, o dovolaní
úpadcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 2009, č. k.: 3Obo
5/2009-1055, takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie z a s t a v u j e .
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
V Bratislave, 27. októbra 2011
JUDr. Darina Ličková, v.r.
predsedníčka senátu

K013550
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/164/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo
Hanušovce, Hanušovce nad Topľou

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: 5.
decembra 2011
Poľnohospodárske
družstvo
Hanušovce, Hanušovce nad Topľou

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 725 601
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

2K/164/1999-144
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Hanušovce, Hanušovce nad Topľou, IČO: 31 725 601, o vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok
Hanušovce, Hanušovce nad Topľou, IČO: 31 725 601.

úpadcu: Poľnohospodárske družstvo

Z b a v u j e JUDr. Agátu Havrilčákovú, advokátku, Szakkayho 1, Košice, funkcie správcu konkurznej
podstaty.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.

V Košiciach dňa 30. novembra 2011

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K013551
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 46-24K 95/99-Že
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pozemné stavby Zvolen v konkurze,
Zvolen

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 687 715
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov 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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Deň vydania: 5. decembra 2011
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
Upovedomenie o podaní konečnej správy – speňaženie majetku a návrh rozvrhu výťažku

V právnej veci úpadcu: Pozemné stavby Zvolen v konkurze, Bystrický rad 401/75, Zvolen, IČO:
00687715, pod spis. značkou č. k. 46-24K 95/99-Že u p o v e d o m u j e súd úpadcu a konkurzných
veriteľov, že správca konkurznej podstaty: Ing. Jaroslav Veréb, Martin predložil súdu konečnú správu
o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov doručenú súdu dňa 23.11.2011.

Konečná správa a vyúčtovanie bude vyvesená na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na
súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej tabuli
Krajského súdu v Banskej Bystrici.

S pozdravom

JUDr. Eva ŽELEZNÍKOVÁ
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Izabela Bobková

K013552
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 4K/71/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

František Demský, nar. 11.1.1954,
Alexyho 2, Michalovce, Obchodné
meno: František Demský, Obchodné
centrum DÉMOS, miesto podnikania:
Alexyho 2, Michalovce

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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František Demský, nar. 11.1.1954,
Deň2,vydania:
5. decembra
Alexyho
Michalovce,
Obchodné2011
meno: František Demský, Obchodné
centrum DÉMOS, miesto podnikania:
Alexyho 2, Michalovce

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 328 453
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: František Demský, nar. 11.1.1954,
Alexyho 2, Michalovce, Obchodné meno: František Demský, Obchodné centrum DÉMOS,
miesto podnikania: Alexyho 2, Michalovce, IČO: 14 328 453, takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: František Demský, nar. 11.1.1954,
Alexyho 2, Michalovce, Obchodné meno: František Demský, Obchodné centrum DÉMOS, miesto
podnikania: Alexyho 2, Michalovce, IČO: 14 328 453.
Z b a v u j e JUDr. Ivetu Petejovú, advokátku, Hlavná 20, Košice, funkcie správcu konkurznej
podstaty.
U r č u j e správcovi JUDr. Ivete Petejovej, advokátke, Hlavná 20, Košice, náhradu výdavkov
v sume 87,35 EUR.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach
V Košiciach dňa 30. novembra 2011

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K013553
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 47-24K 473/98-Že-1021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

KORUND spol. s r.o. v konkurze,
Martin

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 831
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 47-24K 473/98-Že-1021

UZNESENIE

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: 5. decembra 2011

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KORUND
spol. s r.o. v konkurze, Sklabinská 14, Martin, IČO: 31 629 831, takto

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: KORUND spol. s r.o. v konkurze,
Sklabinská 14, Martin, IČO: 31 629 831.

Z b a v u j e funkcie správcu JUDr. Janka Grolmusová, E.B. Lukáča 2, Martin.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní odo
dňa doručenia na tomto súde.

V Banskej Bystrici, dňa 30.11. 2011

Sudca:
JUDr. Eva ŽELEZNÍKOVÁ

Za správnosť: Izabela Bobková

K013554
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K 53/98
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Poľnohospodárske družstvo Dolná
Breznica – „v likvidácii“, 020 61 Dolná
Breznica

00 200 034

Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
č.k. 3K 53/98 - 465

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 5. decembra 2011

PREDVOLANIE
V konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Dolná Breznica – „v likvidácii“, 020
61 Dolná Breznica, IČO: 00 200 034 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Ivanom
Pádejom, AK, Krížna 336/3, 017 01 Považská Bystrica, súd nariaďuje
pojednávanie o schválení
konkurznej podstaty

konečnej správy

a vyúčtovaní odmeny

a výdavkov

správcu

na deň 20. decembra 2011 (utorok) o 11.00 hod.na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka
10, v budove Justičného paláca, v pojednávacej miestnosti č.dv. 37 (prízemie).
Na toto pojednávanie treba priniesť listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba ohliadnuť. Ak treba, urobte ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy,
aby súd obstaral listiny a predmety ohliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú
v úschove na inom súde alebo orgáne, rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa
chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Keď sa neustanovíte na toto pojednávanie, súd môže konať vo Vašej neprítomnosti.
Ak sa dáte zastupovať, treba, aby zástupca predložil splnomocnenie už na prvom pojednávaní.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
Osobná účasť správcu je nutná. Účasť úpadcu nie je nutná.
V Bratislave dňa 25.11.2011
JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K013555
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 4K/1/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 179 191
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

MEHEX s.r.o., Kováčska 38, Medzev

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : MEHEX, s. r. o., Kováčska 38, Medzev, IČO :
36 179 191 rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 622 766,49 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri
výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty :
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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- odmena správcu JUDr. Adriany Krajníkovej

Deň vydania: 5. decembra 2011

38 173,00 eur

(vyplatené v priebehu konkurzu)
- výdavky správcu JUDr. Adriany Krajníkovej

5 881,96 eur

- odmena správcu JUDr. Alexeja Krempu

12 053,38 eur

- výdavky správcu JUDr.Alexeja Krempu

8 300,14 eur

b/ v priebehu konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate :
-

materiál a pohonné hmoty

201,52 eur

-

opravy a údržba majetku

76,22 eur

-

poštovné

602,64 eur

-

zákonné a havarijné poistenie dopravných prostriedkov

-

daň z pridanej hodnoty

-

mzdové nároky

-

cestovné náhrady

-

inzercia

-

znalecké posudky

19 876,78 eur

-

audítorská správa

4 345,08 eur

-

nájom nehnuteľných a hnuteľných veci

-

geodetické služby

8 433,41 eur

-

bankové poplatky

1 250,42 eur

-

strážna služba

3 029,52 eur

-

spotreba energie

-

telefónne poplatky

3 017,76 eur

-

náklady na výrobu

105 500,64 eur

-

preddavok na daň zo závislej činnosti

-

náklady daňového konania

119,83 eur

-

zrážková daň z úrokov na bežných účtoch

116,21 eur

-

kolky, notárske poplatky

-

členské OZ

475,18 eur
5 774,32 eur
164 128,00 eur
3 442,64 eur
5 978,50 eur

34 022,14 eur

27 591,22 eur

11 549,79 eur

412,68 eur
212,71 eur
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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-

odvody na sociálne a zdravotné poistenie

-

náklady na úschovu písomnosti a iných záznamov

Deň vydania: 5. decembra 2011

1 713,93 eur
49 790,88 eur

c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1 991,64 eur

2. Pohľadávky proti podstate uplatnené veriteľmi podľa § 31 ZKV – uspokojujú sa :
- Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne Daňový úrad Moldava nad
Bodvou )
3 352,52 eur
Slovenská
poisťovňa)

konsolidačná

a.s.,

Cintorínska

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21,
poisťovňa)

21,

Bratislava
(pôvodne
6 433,24 eur

Sociálna

Bratislava ( pôvodne Všeobecná zdravotná
407,49 eur

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne Sideria –Istota
poisťovňa)
184,11 eur
- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

zdravotná

465,96 eur

- Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne Spol. zdravotná poisťovňa
a.s.)
56,66 eur
- Sociálna poisťovňa

3 678,17 eur

- Orange Slovakia, s.r.o.

21,71 eur

- Krajský súd v Bratislave – Justičná pokladnica

15,29 eur

- Mesto Medzev

249,47 eur

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV :
- uspokojuje sa: - veriteľ č. 33 - Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
Daňový Moldava nad Bodvou)
89.839,83 eur
- neuspokojuje sa : - veriteľ č. 34 – Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
(pôvodne Sociálna poisťovňa a.s. pobočka Košice – okolie)

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 5. decembra 2011

4. Pohľadávky veriteľov I. triedy – nebudú uspokojení :
Veriteľ č.1

Habasit GmbH, Wien

Veriteľ č.2

Verlag Dashofer , vydávateľatvo,s.r.o., Bratislava

Veriteľ č.3

Martin Benko Uhľloben, Poproč

Veriteľ č.4

KYNEX a.s., Bytča

Veriteľ č.5

RAVEN a.s., Považská Bystrica

Veriteľ č.6

O.P.O. s.r.o., Bratislava

Veriteľ č.7

NORD Pohony s.r.o., Bratislava

Veriteľ č.8

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

Veriteľ č.9

BBG s.r.o., Bratislava

Veriteľ č.10 JUDr. Vojtech Petty, advokát Košice - METALEX, a.s. Košice
Veriteľ č.11 Poradca Podnikateľa, Žilina
Veriteľ č.12 Slovenská konsolidačná, a.s.( pôvodne Spoločná zdravotná poisťovňa)
Veriteľ č.13 MESSER Tatragas s.r.o., Bratislava
Veriteľ č.14 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
Veriteľ č.15 Slovák Telecom a.s. , Bratislava
Veriteľ č.16 ECOMTRADE s.r.o., Levoča
Veriteľ č.17 Ing. Miroslav Kubášovský, Košice
Veriteľ č.18 Ing. Valter Muller, Medzev
Veriteľ č.20 Ing. Eduard Benko, Poproč
Veriteľ č.21 ISaP s.r.o., Košice
Veriteľ č.22 FERONA Slovakia, Žilina
Veriteľ č.23 Východoslovenská energetika a.s., Košice
Veriteľ č.24 Ammeraal Beltech s.r.o., Bratislava
Veriteľ č.25 Ústav vedecko-technických inform. pre pôdohospod., Nitra
Veriteľ č.26 CARGUN s.r.o., Medzev
Veriteľ č.27 Ing Ladislav Fabián, Zubži
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Veriteľ č.28 KÚ,Obvodný úrad životného prostredia Košice-okolie
Veriteľ č.29 Ing Ladislav Szilágyi,Košice
Veriteľ č.30 Fabory Slovakia s.r.o. Poprad
Veriteľ č.31 STROJSMALT Medzev a.s. v konkurze, Medzev
Veriteľ č.32 František linhart- STROJSMALT Final, Karlove Vary
Veriteľ č.33 Slovenská konsolidačná a.s.( pôvodne Daňový úrad Moldava nad Bodvou)
Veriteľ č.34 Slovenská konsolidačná a.s.( pôvodne Sociálna poisťovňa, a.s.)
Veriteľ č.35 Slov. konsolidačná a.s. ( pôvodne Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera)
Veriteľ č.36 COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov
Veriteľ č.37 TRIMAX JC s.r.o.
Veriteľ č.38 TATRY SYMPATIA, DDP A.S.
Veriteľ č.39 FESTO, s.r.o., Gavlovičova 1, Bratislava
Veriteľ č.40 JUDr. Jan Andraši, Advokátska kancelária Medzev
Veriteľ č.41 Mesto Medzev, Medzev
Veriteľ č.42 Ing. Eduard Benko, Východná 19, 044 24 Poproč
Veriteľ č.43 Casspos, a.s. Dopravná 6, 043 11 Košice
Veriteľ č.63 Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Spoločná zdravotná poisťovňa)
Veriteľ č.64 Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa)

5. Pohľadávky veriteľov II. triedy - neboli uplatnené

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že 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.

V Košiciach dňa 28. novembra 2011

JUDr. Roman Rizman

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

10

