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K007359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomašíkova 26, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2011 S752
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru Peter Kohút, nar.26.02.1981, bytom Tomašíkova 26, 040 01 Košice,
v konkurznej veci sp.zn.: 32K/37/2011 konanej dňa 30.03.2012 o 14:30 hod., misto konania : Hlavná
20, 040 01 Košice
Na začiatku schôdze boli prítomní :
a) Správca podstaty : JUDr. Iveta Petejová
b) Zástupca veriteľov :
1.) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - Košice, Mamateyova 17, Bratislava, IČO : 35 937874,
poverený zástupca JUDr. Vladimír Jelinek, ako veriteľ č. 11 z konečného zoznamu pohľadávok s
počtom hlasov 300 čo predstavuje 100 percent
Program schôdze :
1.) Otvorenie schôdze
2.) Pokyny a odporúčania pre činnosť správcu podstaty
3.) Záver
Zástupca veriteľov otvoril veriteľský výbor.
Veriteľský výbor vydal správcovi podstaty nasledovné odporúčania :
1. Správca podstaty by mal vyzvať exekútorov, o ktorých je známe, že speňažovali majetok úpadcu, a
ktorí doposiaľ nereagovali na žiadosť správcu podstaty, na poskytnutie informácií o exekučnom konaní
2. Správca podstaty by mal vyzvať bankový ústav, v ktorom mal úpadca zriadiený účet na poskytnutie
informácií o pohyboch na účte úpadcu
3. Správca podstaty by mal vyzvať zamestnávateľa úpadcu, na poskytnutie informácií ohľadom
pracovnej zmluvy úpadcu, úhradách mzdy úpadcu a vyzvať zamestnávateľa úpadcu na poskytnutie
súčinnosti v rámci konkurzného konania najmä úhrad časti mzdy úpadcu patriacej do konkurznej
podstaty úpadcu
Záver :
Zástupca veriteľov zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
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V Košiciach, 30.03.2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
poverený zástupca JUDr. Vladimír Jelínek
zástupca veriteľov

K007360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hornáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 178, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 994 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/60/2011 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
29K/60/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

P.č. Predmet

príjmy úpadcu v
rozsahu, v akom
môžu byť v
zmysle § 72 ods.
2 ZKR
49 postihnuté
výkonom
rozhodnutia alebo
exekúciou zrážka zo mzdy
za apríl 2012

Súpisová
Typ zložky
hodnota

43,49 €

Deň
zápisu

Poznámka o spornom zápise
Osoba, v ktorej
Dôvod zápisu
prospech
poznámky o
Deň
svedčia
spornom
zápisu
pochybnosti
zápise
sporného zápisu

Iná
majetková 24.05.2012
hodnota

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K007361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

Štefan Bereznai - AGRONET "v
konkurze"
Ružová 312/24, 929 01 Dunajská Streda
14 063 280
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26,
917 01 Trnava
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
reštrukturalizácie
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26,
917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
OV 110/2012

Pozemok
2:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera v m 150; Štát: SR; Obec: Dunajská Streda;
Katastrálne územie: Dunajská Streda; Číslo LV: 62; Parcelné číslo: 2540/2; Spoluvlastnícky podiel:

Pozemok
2:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera v m 58; Štát: SR; Obec: Dunajská Streda;
Katastrálne územie: Dunajská Streda; Číslo LV: 62; Parcelné číslo: 2540/3; Spoluvlastnícky podiel:

Pozemok
2:
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera v m 11; Štát: SR; Obec:
Dunajská
Streda; Katastrálne územie: Dunajská Streda; Číslo LV: 5066; Parcelné číslo: 2542/5; Spoluvlastnícky
podiel:

Pozemok
Popis stavby: rodinný dom ; Štát: SR; Obec: Dunajská Streda; Ulica: Ružová; Orientačné číslo
vchodu:
24; Katastrálne územie: Dunajská Streda; Číslo LV: 5420; Súpisné číslo: 312; Parcelné
číslo: 2540/2Spoluvlastnícky podiel:
Stavba
Popis stavby: autogaráž; Štát: SR; Obec: Dunajská Streda; Ulica: Ružová; Orientačné číslo vchodu:
24; Katastrálne územie: Dunajská Streda; Číslo LV: 5420; Súpisné číslo: 4632; Parcelné číslo: 2540/3;
Spoluvlastnícky podiel:

K007362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zuštiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Letisko 3031/41, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 435 183
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2011 S 1288
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 101 ZKR v spojení s ust. § 98 ZKR v rozhodnom znení platnom do 31.12.2011
zverejňujem schválený konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Dušana Zuštiaka,
nar. 01.09.1957, podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Zuštiak, s miestom podnikania
Na Letisko 3031/41, 058 01 Poprad, Veľká, IČO: 37435183, ktorý bol uverejnený v obchodnom

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
Na Letisko 3031/41, 058 01 Poprad, Veľká, IČO: 37435183, ktorý bol uverejnený v obchodnom
vestníku č.43/2012 a týmto nahrádza uverejnenie v obchodnom vestníku č100/2012 a to nasledovne:
OV 110/2012

A. Celkové sumy výťažkov
2 200,- EUR suma zložená úpadcom na účet konkurzu
450,- EUR zrážky zo mzdy úpadcu
2 500,- EUR výťažok za odpredaj majetku úpadcu
426,91 EUR nevyčerpaná časť preddavku zloženého úpadcom
0,82 EUR úroky z bežného účtu
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 5 577,73 EUR

B.Suma pohľadávok proti podstate
2 091,22 EUR s DPH paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
473,10 EUR odmena správcu s DPH z výťažku speňažovania a vymáhania
173,28 EUR výdavky správcu s DPH
28,- EUR iné výdavky
11,15 EUR súdny poplatok
50,12 bankové poplatky a iné
Celková suma pohľadávok proti podstate: 2.826,87 EUR

C.Uspokojenie pohľadávok veriteľov
Sociálna poisťovna, pob. Poprad 2,69 EUR
Pivovary Staropramen, a.s. 469,03 EUR
Mesto Poprad 0,44 EUR
SR DR BB Daňový úrad Poprad 4,28 EUR
Ing.Mária Plavcová 2274,42 EUR
Suma určená pre nezabezpečených veriteľov: 2.750,86 EUR
Mgr.Slavomír Kollár, správca
K007363
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K007363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vandák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Weis
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/63/2011 S1482
Spisová značka súdneho spisu:
6K/63/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
za mesiac apríl 2012 vo výške 315,21 EUR.

K007364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bíleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baďan 53, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K /25/2011 S1305
Spisová značka súdneho spisu:
2K 25/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Ondrej Bíleš, nar. 14.11.1944, bytom Baďan 53, 969 01 Banská Štiavnica vylučuje v
zmysle § 81 ods. 1 ZKR majetok zapísaný v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
127/2011:
a)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 320 – lesný pozemok, parc. č. 524/3, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 3/1504, súpisová hodnota majetku 61,06 Eur,
b)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 320 – lesný pozemok, parc. č. 525/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 3/1504, súpisová hodnota majetku 17,47 Eur,
c)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 320 – lesný pozemok, parc. č. 519/2, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 3/1504, súpisová hodnota majetku 9,44 Eur,
d)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 320 – lesný pozemok, parc. č. 519,3, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 3/1504, súpisová hodnota majetku 5,14 Eur,
e) nehnuteľnosť zapísaná na LV 445 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 338, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/8, súpisová hodnota majetku 57,33 Eur,
f)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 445 – orná pôda, parc. č. 416, k. ú. Dolná Ves, spoluvlastnícky
podiel 1/8, súpisová hodnota majetku 190,83 Eur,
g) nehnuteľnosť zapísaná na LV 445 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 415, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/8, súpisová hodnota majetku 10,45 Eur,
h) nehnuteľnosť zapísaná na LV 458 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 498/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/4, súpisová hodnota majetku 23,90 Eur,

Sekcia edičných činností
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i)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 458 – orná pôda, parc. č. 499, k. ú. Dolná Ves, spoluvlastnícky
podiel 1/4, súpisová hodnota majetku 243,20 Eur,
j)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 535 – orná pôda, parc. č. 97, k. ú. Dolná Ves, spoluvlastnícky
podiel 1/8, súpisová hodnota majetku 46,23 Eur,
k)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 611 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 526/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 7,99 Eur,
l)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 525/3, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 5,79 Eur,
m) nehnuteľnosť zapísaná na LV 611 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 99, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 1,13 Eur,
n)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 525/2, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 2,70 Eur,
o)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 611 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 113/3, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 1,42 Eur,
p)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 315 – zastavená plocha a nádvorie, parc. č. 831, k. ú. Prochoť,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 1.300,00 Eur,
q)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 285/2, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 6,57 Eur,
r)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 623 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 498/2, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/4, súpisová hodnota majetku 29,30 Eur,
s)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 285/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 18,28 Eur,
t)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 626 – orná pôda, parc. č. 285/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 0,28 Eur,
u)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 627 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 448, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/8, súpisová hodnota majetku 2,33 Eur,
v)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 525/4, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 4,71 Eur,
w)
nehnuteľnosť zapísaná na LV 319 – trvalý trávnatý porast, parc. č. 113/1, k. ú. Dolná Ves,
spoluvlastnícky podiel 1/448, súpisová hodnota majetku 0,13 Eur.

K007365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TWOpoint Industry, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 67, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 587 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2011 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2011

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Druh podania:

Deň vydania: 8. júna 2012

Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
94/2012 dňa 17.5.2012, ktorá spočíva v zmene identifikačných údajov nasledovných hnuteľných vecí
úpadcu:
Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0331/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0142/2010, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0224/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0345/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo - bez označenia, adresa miesta, kde sa
hnuteľná vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod
zapísania majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo- bez označenia, adresa miesta, kde sa
hnuteľná vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod
zapísania majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0339/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
V Bratislave, dňa 4.6.2012

K007366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TWOpoint Industry, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 67, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 587 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 110/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 8. júna 2012

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
6R/5/2011 S 483
6R/5/2011
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Nasledovný majetok úpadcu dosiaľ zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu sa preraďuje do
oddelenej podstaty veriteľa FINE DNC Slovakia, s.r.o., 398 Voderady, IČO: 36 770 591, číslo
pohľadávky 24:

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0331/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0142/2010, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0224/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0345/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo - bez označenia, adresa miesta, kde sa
hnuteľná vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod
zapísania majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo- bez označenia, adresa miesta, kde sa
hnuteľná vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod
zapísania majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Hnuteľná vec: zberný a prepravný kontajner výrobné číslo 0339/2009, adresa miesta, kde sa hnuteľná
vec nachádza: prevádzka FINE DNC Slovakia s.r.o., hodnota: 600 EUR, deň a dôvod zapísania
majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku úpadcu

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 8. júna 2012

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

V Bratislave, dňa 4.6.2012

K007367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TWOpoint Industry, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 67, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 587 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2011 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2011
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Nasledovný majetok úpadcu dosiaľ zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu sa preraďuje do
oddelenej podstaty veriteľa v 1. poradí : Bibby Factoring Slovakia, a.s., Palisády
33, Bratislava, IČO: 36700495, číslo pohľadávky 1 až 10, a oddeleného veriteľa v 2. poradí: T & T
Partners s.r.o., Štúrova 27, Košice, IČO: 36196851, číslo pohľadávky 54:

Peňažná pohľadávka: dlžník PACK Trade, spol. s r.o., suma pohľadávky 238 EUR, právny dôvod: fa
č.1101115285, deň a dôvod zapísania majetku: 11.5.2012, majetok je uvedený v zozname majetku
úpadcu.
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
V Bratislave, dňa 4.6.2012

K007368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROJAS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 80, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 185
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská 13,
080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2010
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 110/2012
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
1K/2/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom správcu Horná 23, 974
01 Banská Bystrica so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská 13,
080 01 Prešov ako správca úpadcu AGROJAS, s.r.o. „v konkurze", so sídlom: Laborecká 80, 066 01
Humenné, IČO: 36 034 185 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Slovenská 13, 080 01 Prešov každý pracovný deň v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť
termín nahliadnutia na tel. čísle: 051/452 52 44, E-mail: office@ssr.sk.

K007369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Vahančík - TOP INVESTING "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adidovce 12, 037 32 Vyšný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 060 471
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská 13,
080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom správcu Horná 23, 974
01 Banská Bystrica so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská 13,
080 01 Prešov ako správca úpadcu Jozef Vahančík – TOP INVESTING „v konkurze", s miestom
podnikania: Adidovce 12, 037 32 Vyšný Hrušov, IČO: 43 060 471 týmto oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Slovenská 13, 080
01 Prešov každý pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 051/452 52 44, E-mail:
office@ssr.sk.

K007370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TWOpoint Industry, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 67, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 587 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2011 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doručenie písomnosti veriteľovi podľa § 29 odsek 8 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení:
Veriteľ: Borsod ImEx Kft.
Ulica, číslo: 093/4 hrsz. 3721
Obec: Felsonyárád

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 110/2012

Deň vydania: 8. júna 2012

IČO: 13373241-2-05
Štát: Maďarská republika

V Bratislave, dňa 5.6.2012

Sp. zn. 6R/5/2011 S 483

Vec: Oznámenie o popretí pohľadávky.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 6R/5/2011 zo dňa 12.3.2012 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka TWOpoint Industry, s.r.o., so sídlom Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO:
44587392(ďalej len „úpadca“) a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.

Vyššie uvedené uznesenie bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 54/2012 dňa
16.03.2012.

V súvislosti s prieskumom Vašich prihlásených pohľadávok Vám podľa § 32 odsek 6 ZKR písomne
oznamujem, že Vaša pohľadávka bola dňa 31.5.2012 popretá čo do výšky úrokov z omeškania,
popretá suma 558,20 EUR, z dôvodu, že úroky z omeškania nemožno uplatniť do 23.4.2012, nakoľko
konkurz bol vyhlásený dňa 17.3.2012 (§100 zákona č. 7/2005 Z.z.)

S pozdravom,

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
správca úpadcu TWOpoint Industry, s.r.o.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 8. júna 2012

K007371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALDI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál Agrospol 0, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 319 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/56/2010 S 1393
Spisová značka súdneho spisu:
29K/56/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca predložil príslušnému orgánu 15.05.2012 správu o priebehu konkurzného konania a žiadosť
o vylúčenie súpisových položiek majetku úpadcu PALDI s r.o. v konkurze, Diviaky nad Nitricou Areál
Agrospol, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO 36 319 724, podliehajúceho konkurzu patriaceho do
všeobecnej podstaty, v zmysle súpisu, ktorý bol zverejnený v OV č. 212/2010 pod porad. číslom
súpisu 9/,10/,12/, 17/, 23/, 24/, 25/,27/,28, 11/,13/,16/, 19/, 26/-peňažné pohľadávky úpadcu.
Pokiaľ sa týka súpisových položiek majetku – pod poradovým číslom 9/,10/,12/, 17/, 23/, 24/,
25/,27/,28/, 11/,13/,16/, 19/, 26/ -peňažné pohľadávky úpadcu ako majetok podliehajúci konkurzu
patriaci do všeobecnej podstaty navrhol tieto súpisové položky majetku vylúčiť zo súpisu všeobecnej
podstaty pre nespeňažiteľnosť.
V zmysle § 81 ods. 1 písm. zák. č. 7/2005 Z. z. „ Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné
speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho
speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu
vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj
vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné, alebo náklady na jeho vymoženie a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Pokiaľ sa týka súpisových položiek majetku – pod poradovým číslom 11/,13/,16/, 19/, 26/, peňažné
pohľadávky úpadcu ako majetok podliehajúci konkurzu patriaci do všeobecnej podstaty navrhol tieto
súpisové položky majetku vylúčiť zo súpisu, nakoľko dohľadaním a následnou analýzou účtovníctva
úpadcu bolo zistené, že predmetné peňažné pohľadávky boli úpadcovi uhradené ešte pred vyhlásením
konkurzného konania.
Na základe súhlasu príslušného orgánu vylučujem nasledovný majetok zo súpisu všeobecnej podstaty
:
9/ Peňažná pohľadávka – dlžník : Gatial plus s.r.o. vo výške 1277,90€
10/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Gatial plus s.r.o. vo výške 5,97€
11/ Peňažná pohľadávka- dlžník: COOP Jednota Prievidza vo výške 275,10€
12/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Gatial plus s.r.o. vo výške 453,30 €
13/ Peňažná pohľadávka- dlžník: COOP Jednota Prievidza vo výške 2550,50€
16/ Peňažná pohľadávka- dlžník: COOP Jednota Prievidza vo výške 2036,20€
17/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Potraviny Eding vo výške 12,19 €
19/ Peňažná pohľadávka- dlžník: MM Company a.s. vo výške 142,12€

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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23/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Ippoldt Alexander vo výške 503,22€
24/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Ham s.r.o. vo výške 408,78€
25/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Zodames s.r.o. vo výške 1004,06€
26/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Tep s.r.o. vo výške 6307,00€
27/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Potraviny Eding vo výške 62,11€
28/ Peňažná pohľadávka- dlžník: Potraviny Eding vo výške 66,82€
JUDr. Vladimír Žitník
správca

K007372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEUG s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 579 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Gutek
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2011 S1570
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu TEUG s.r.o. v konkurze
Dátum a čas konania: 01.06.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania: Kancelária správcu, Štúrova 27, Košice, poschodie č. 9, miestnosť č. 930
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Spisová značka súdneho spisu: 26K/60/2011
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2011 S 1570

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty úpadcu a hlasovanie
3. Žiadosť správcu o udelenie odporúčania na ďalší postup vo veci podania žaloby zo zodpovednosti
za škodu a vydanie bezdôvodného obohatenia a hlasovanie
4. Žiadosť správcu o udelenie odporúčania na ďalší postup vo veci podania odporovacej žaloby voči
právnemu úkonu – kúpnej zmluve a hlasovanie

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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5. Žiadosť správcu o udelenie odporúčania na ďalší postup vo veci udelenie odporúčania na zrušenie
registrácie pre daň z pridanej hodnoty a hlasovanie
6. Rôzne
7. Záver
Dňa 1.6.2012 o 10.00 hod. sa konalo v Košiciach, v kancelárii správcu, Štúrova 27, Košice,
poschodie č. 9, miestnosť č. 930, druhé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu TEUG, s.r.o.,
v konkurze, Vojenská 8, 040 01 Košice, IČO: 36 579 190. Správca oboznámil prítomných, že druhé
zasadnutie veriteľského výboru bolo riadne zvolané správcom v súlade s § 38 ods. 1 ZKR. Na prvom
zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnili konkurzní veritelia:
- Daňový úrad Košice
- JK SERVIS, s.r.o.
- Sociálna poisťovňa doručil do kancelárie správcu, v súlade § 38 ods. 3 ZKR, svoje hlasovanie
v písomnej forme a na účely uznášaniaschopnosti sa považuje za prítomného člena Veriteľského
výboru.
Zasadnutie veriteľského výboru teda bolo uznášaniaschopné, pričom pre potreby prijatia
uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Predmetom druhého
zasadnutia veriteľského výboru bolo hlasovanie o uložení záväzného pokynu na speňažovanie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, žiadosť správcu o udelenie odporúčania na ďalší
postup vo veci podania žaloby zo zodpovednosti za škodu a vydanie bezdôvodného obohatenia,
podanie odporovacej žaloby voči právnemu úkonu – kúpnej zmluve a udelenie odporúčania na
zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

K bodu 1. programu
Zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu TEUG, s.r.o., v konkurze,
Vojenská 8, 040 01 Košice, IČO: 36 579 190 zvolal v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „ZKR“) správca úpadcu JUDr. František Gutek a otvoril ho predseda veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom a ďalej uviedol, že sú prítomní títo členovia veriteľského výboru:
- Daňový úrad Košice (predseda veriteľského výboru)
- JK SERVIS, s.r.o.
Veriteľ Sociálna poisťovňa doručil do kancelárie správcu, v súlade § 38 ods. 3 ZKR, svoje hlasovanie
v písomnej forme a na účely uznášaniaschopnosti sa považuje za prítomného člena Veriteľského
výboru.
Zasadnutie veriteľského výboru je spôsobilé uznášať sa na 100 %. Predseda veriteľského
výboru dal schváliť program zasadnutia veriteľského výboru, tak ako je uvedený na tejto listine a
požiadal prítomných, aby sa k predneseným návrhom vyjadrili hlasovaním.

Uznesenie č. 1:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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„Zasadnutie veriteľského výboru schvaľuje program 2. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
TEUG s.r.o."
Hlasovanie:
ZA: veritelia:
-

Daňový úrad Košice

-

JK SERVIS, s.r.o.

-

Sociálna poisťovňa

s celkovým počtom 3 hlasy (100 % hlasujúcich)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie č. 1 bolo prijaté.

K bodu 2. programu
Správca JUDr. František Gutek informoval členov veriteľského výboru, že dňa 11.5.2012 bol zriadený
bankový účet č. 3013217253/0200 v obch. spoločnosti VÚB banka, a.s. pod názvom „TEUG s.r.o.
v konkurze 26K/60/2011“, kde sa eviduje speňažený majetok úpadcu v súlade s § 91 ZKR. Účet bol
zriadený na základe prieskumu trhu a na základe najnižšej sumy mesačného poplatku za vedenie účtu
spomedzi reprezentatívnej vzorky bánk bola vybratá vyššie zmienená spoločnosť VÚB banka, a.s.
Na základe zápisu majetku úpadcu do súpisu majetku zverejneného dňa 7.3.2012 pod
číslom OV 47/2012 boli do súpisu zapísané aj zostatky na bankových účtoch úpadcu. Správca JUDr.
František Gutek predložil návrh na speňaženie zostatkov na týchto účtoch ich prevedením na účet
konkurzu, z dôvodu ustanovenia § 91 ZKR, kde je jeho povinnosťou v čo najkratšom čase,
s vynaložením čo najnižších nákladov a s čo najvyšším výťažkom speňažovať majetok úpadcu
a prevádzať ho na peňažné prostriedky v eurách. Na základe toho navrhol, aby predseda veriteľského
výboru dal hlasovať o nasledujúcom uznesení:

Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor úpadcu TEUG s.r.o. v konkurze, IČO: 36 579 190, v zmysle ustanovenia § 83
ods. 1 písm. a), udeľuje správcovi v konkurze JUDr. Františkovi Gutekovi záväzný pokyn na
speňaženie majetku úpadcu a to tak, že správca zruší bankové účty úpadcu zapísané do súpisu
majetku a prevedie ich zostatky na novozriadený účet č. 3013217253/0200. V prípade, ak by
tieto účty bolo možné zrušiť len s nákladmi, ktoré by prevýšili výťažok zo speňaženie,
veriteľský výbor pre tento prípad udeľuje súhlas na vylúčenie takéhoto majetku zo súpisu
majetku úpadcu. O tomto vylúčení je správca povinný informovať veriteľský výbor spolu
s podmienkami, ktoré k nemu viedli. Tento súhlas sa vydáva len v rozsahu vylúčenia majetku,
ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 100 €.“
Hlasovanie:
ZA: veritelia:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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-

Daňový úrad Košice

-

JK SERVIS, s.r.o.

-

Sociálna poisťovňa (na základe doručeného písomného hlasovania)

Deň vydania: 8. júna 2012

s celkovým počtom 3 hlasov (100 % hlasujúcich)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

K bodu 3. programu
Správca uviedol, že na základe výpisu z bankového účtu úpadcu č. 11108279/5200
vedeného v spoločnosti OTP banka Slovensko, a.s. boli evidované výbery hotovosti a platby kartou
patriacou k účtu úpadcu osobou bývalého správcu obchodného podielu úpadcu v dedičskom konaní č.
36D/292/2008. Táto osoba stratila oprávnenie na disponovanie s účtom spoločnosti od momentu
právoplatnosti osvedčenia o dedičstve z 27.4.2010, avšak aj po tomto termíne vykonávala výbery
v celkovej hodnote 47 700 € (ďalšie výbery boli prostredníctvom platobnej karty) a tým sa podľa jeho
názoru dopustila bezdôvodného obohatenia a rovnako tak zodpovednosti za škodu pri disponovaní
s prostriedkami úpadcu aj po strate oprávnenia. Na základe toho navrhol, aby predseda veriteľského
výboru dal hlasovať o nasledujúcom uznesení:

Uznesenie č. 3:
„Veriteľský výbor úpadcu TEUG s.r.o. v konkurze, IČO: 36 579 190, v zmysle
ustanovenia § 83 ods. 2 ZKR, udeľuje správcovi v konkurze JUDr. Františkovi Gutekovi
odporúčanie na podanie žaloby voči osobe bývalého správcu dedičského podielu úpadcu pre
bezdôvodné obohatenie a zodpovednosť za škodu pri disponovaní s majetkom úpadcu aj po
právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Za tým účelom a z dôvodu náročnosti vedenia
predmetných konaní je správca oprávnený nechať sa zastúpiť advokátom na základe
predloženej zmluvy o poskytovaní právnych služieb.“
Hlasovanie:
ZA: veritelia:
-

Daňový úrad Košice

-

JK SERVIS, s.r.o.

-

Sociálna poisťovňa (na základe doručeného písomného hlasovania)

s celkovým počtom 3 hlasov (100 % hlasujúcich)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

16

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

OV 110/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie
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Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

K bodu 4. programu
Správca uviedol, že správcom dedičstva bola podpísaná kúpna zmluva zo dňa 7.6.2011, na
motorové vozidlo vo vlastníctve úpadcu Dacia Logan MCV, za kúpnu cenu 2400 €. Správca má za to,
že v čase a mieste uzatvorenia tejto zmluvy išlo o právny úkon bez primeraného protiplnenia podľa §
58 ZKR a kúpna cena mala byť vyššia minimálne o 100 %. Člen veriteľského výboru JK SERVIS, s.r.o.
sa vyjadril, že sa zdrží hlasovania. Na základe toho predseda veriteľského výboru navrhol hlasovať
o nasledujúcom uznesení:

Uznesenie č. 4:
„Veriteľský výbor úpadcu TEUG s.r.o. v konkurze, IČO: 36 579 190, v zmysle
ustanovenia § 83 ods. 2 ZKR udeľuje správcovi v konkurze JUDr. Františkovi Gutekovi
odporúčanie na podanie odporovacej žaloby voči právnemu úkonu – uzatvorenie kúpnej
zmluvy na motorové vozidlo úpadcu Dacia Logan MCV, ktorú uzatvoril za úpadcu bývalý
správca obchodného podielu úpadcu. Za tým účelom a z dôvodu náročnosti vedenia
predmetného konania je správca oprávnený nechať sa zastúpiť advokátom na základe
predloženej zmluvy o poskytovaní právnych služieb.“
Hlasovanie:
ZA: veritelia:
-

Daňový úrad Košice

-

Sociálna poisťovňa (na základe doručeného písomného hlasovania)

s celkovým počtom 2 hlasy (66,66 % hlasujúcich)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: JK SERVIS s.r.o.
s celkovým počtom 1 hlas (33,33 % hlasujúcich)
Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

K bodu 5. programu
Správca informoval, že na základe administratívnej náročnosti evidovania úpadcu ako
daňovníka pre DPH a z dôvodu, že v čase konkurzného konania nie je možné, okrem prevádzky
podniku využívať inštitúty dane z pridanej hodnoty, ako napríklad odpočet dane z tovarov a služieb, je
potrebné zvážiť zrušenie registrácie pre DPH, aby tak boli náklady v konkurze čo najviac
minimalizované. Na základe toho predseda veriteľského výboru navrhol hlasovať o nasledujúcom
uznesení:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

17

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

OV 110/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie
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Uznesenie č. 5:
„Veriteľský výbor úpadcu TEUG s.r.o. v konkurze, IČO: 36 579 190, v zmysle ustanovenia § 83
ods. 2 ZKR, udeľuje správcovi v konkurze JUDr. Františkovi Gutekovi odporúčanie na podanie
návrhu na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty.“
ZA: veritelia:
-

Daňový úrad Košice

-

JK SERVIS, s.r.o.

-

Sociálna poisťovňa (na základe doručeného písomného hlasovania)

s celkovým počtom 3 hlasov (100 % hlasujúcich)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie č. 5 bolo prijaté.

K bodu 6. programu
Predseda veriteľského výboru vyzval ostatných členov, aby sa vyjadrili k priebehu zasadnutia
veriteľského výboru ako aj k doterajšiemu priebehu konkurzného konania. Členovia veriteľského
výboru uviedli, že k priebehu zasadnutia veriteľského výboru, uzneseniam prijatým na zasadnutí
veriteľského výboru a ani k doterajšiemu priebehu konkurzného konania nemajú žiadne námietky.
Predseda veriteľského výboru sa prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí veriteľského výboru a
zasadnutie ukončil.
Ukončenie zasadnutia veriteľského výboru 10:25 hod.
V Košiciach, dňa 1.6.2012
Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru: Daňový úrad Košice
JUDr. František Gutek
Správca

K007373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MASTERGLASS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 81/37, 937 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Námestie 1. Mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/55/2011 S1256
Spisová značka súdneho spisu:
25K/55/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Súpis majetku spoločnosti MASTERGLASS s.r.o.
Všeobecná podstata spoločnosti MASTERGLASS s.r.o. pozostáva z nasledovných zložiek majetku:
1) Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Mercedes-Benz 1831 L Actros
Podielové spoluvlastníctvo: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 18 000,- €
Deň zapísania majetku do súpisu: 29.5.2012

2) Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Škoda Fabia Combi Praktik
Podielové spoluvlastníctvo: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2 400,-€
Deň zapísania majetku do súpisu: 29.5.2012
JUDr. Michal Straka

K007374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dežerice 342, 957 03 Dežerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
29K/25/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovnú súpisovú zložku
majetku: peňažná hotovosť v sume 173,42 Eur predstavujúca úhradu výťažku – pomerného
uspokojenia pohľadávky v zmysle právoplatného Rozvrhového uznesenia č.k. 25-24K130/01-6877
vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici dňa 30.01.2012, zverejnené v obchodnom vestníku č.
25/2012 zo dňa 06.02.2012 a pomerného uspokojenia pohľadávky v zmysle Doplňujúceho
rozvrhového uznesenia č.k. 25-24K130/01-6963 vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici dňa
05.03.2012, zverejnené v obchodnom vestníku č. 55/2012 zo dňa 19.03.2012, znížená o náklady
uspokojenia pohľadávky v zmysle § 32 ods.4 zákona č. 32/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, plnenie
získané od : Považská stavebná spoločnosť, a.s. „v konkurze“ (predtým VÁHOSTAV a.s.), Hlinská 40,
011 18 Žilina, IČO: 31 561 420, deň zápisu : 05.06.2012.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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K007375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zoltán Plajer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eotvosova č. 47/64 , 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2012-S12
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Ing. Zoltán Plajer, nar. 23.04.1966,
bytom Eötvösova ul. 47/64, 945 01 Komárno v konkurznej veci vedenej pred OS Nitra č. k. 32K
8/2012, konanej dňa 4. júna 2012 o 10.40 hod. Miesto konania: kancelária správcu, ul. Podzámska
č. 32, Nové Zámky, na I. poschodí.
Prítomní:
a/ správca JUDr. Vlasta Suchanová /zvolávateľ schôdze/
b/ zástupca veriteľov:
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, ako veriteľ č. 21 až 60
z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 77.455 zast. Ing. Tatiana Horčičáková, odd.
konkurzu a reštrukturalizácie, číslo služobného preukazu 2118
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so
správou a speňažením majetku úpadcu.
3. Záver.
1.Otvorenie zasadnutia.
Správca otvoril prvé zasadnutie zástupcu veriteľov, pričom konštatoval, že bolo zvolané v súlade s
ust. § 38 ods. 1 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z..
2.Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti
so správou a speňažením majetku úpadcu.
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného
majetku úpadcu a úkonoch, súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou
majetku.Správca v zmysle odporúčania zástupcu veriteľov bude vykonávať úkony, smerujúce k
zisteniu ďalšieho majetku úpadcu.
Za týmto účelom zástupca veriteľov ukladá správcovi
predkladať jednotlivé správy
o stave konkurzného konania podľa § 37 ods. 5 ZKR každých 90 dní. Komunikácia ako aj jednotlivé
správy môžu byť zasielané e-mailom k rukám zástupcu veriteľov.
Uznesenie č. 1:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Zástupca veriteľov vzal na vedomie správu správcu konkurznej podstaty bez pripomienok.
Uznesenie č. 2:
Zástupca veriteľov odporúča správcovi vyššie uvedený postup v konkurze za účelom urýchleného
uspokojenia veriteľov.
3. Záver.
Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie veriteľského výboru – zástupcu veriteľov,
ukončené.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený zástupcovi veriteľov, jeden
rovnopis je určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je pre správcu.
V Nových Zámkoch dňa 4.6.2012, zápisnica ukončená o 11,00 hod.
zástupca veriteľov :
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, ako veriteľ č. 21 až 60
z konečného zoznamu pohľadávok s počtom hlasov 77.455 zast. Ing. Tatiana Horčičáková, odd.
konkurzu a reštrukturalizácie, číslo služobného preukazu 2118
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K007376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výrobné družstvo Vojany
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojany č. 315 315, 076 72 Vojany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 213 161
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2012 S 1474
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák, CSc.,predbežný správca dlžníka :Výrobné družstvo Vojany, so sídlom Vojany č. 315,
076 72 Vojany , IČO : 36 213161, v zmysle § 85 odst. 2 zák. 7/2005 Z.z. v platnom znení ,oznamuje
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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076 72 Vojany , IČO : 36 213161, v zmysle § 85 odst. 2 zák. 7/2005 Z.z. v platnom znení ,oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov , v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
07,00 hod. do 13,00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu , spolu s termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na čísle : 0915873432
alebo mailom : jozef.litvak@gmail.com
OV 110/2012

V Trebišove, 05.06.2012
Ing.Jozef Litvák, CSc., - správca

K007377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Broda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 1465/16, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2011 S1070
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4.975,35 eur.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.302,17 eur.
Poučenie správcu: Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadnuť v
kancelárii správcu na ulici M. R. Štefánika 141/13 v Považskej Bystrici v pracovných dňoch v čase od
9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 20 dní
od zverejnenia tohto návrhu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnil odôvodnené
námietky.
JUDr. Peter Frajt, správca

K007378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatra nábytkáreň Martin,a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 623 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2011 S619
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica správcu o písomnom hlasovaní veriteľského výboru o záväznom pokyne na speňaženie
majeku úpadcu.
Na základe písomnej žiadosti správcu zo dňa 24. 5. 2012, na uloženie záväzného pokynu na
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Na základe písomnej žiadosti správcu zo dňa 24. 5. 2012, na uloženie záväzného pokynu na
speňaženie majetku úpadcu Tatra nábytkáreň Martin,.a.s., so sídlom Bernolákova 6, Martin, IČO:
31623280, požiadal správca členov veriteľského výboru na uloženie záväzného pokynu:
OV 110/2012

1. - na vyhlásenie II. kola ponukového konania speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú a
oddelenú podstatu s výnimkou hnuteľného majetku,
2. - na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Členovia veriteľského výboru v zmysle § 38, ods.3, zák.č. 7/2005 Z.z., hlasovali písomným zaslaním
svojho hlasovania správcovi a na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie o zverejnení hlasovania
veriteľského výboru a uložení záväzných pokynov takto:
1. Záväzný pokyn na vyhlásenie II. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú a oddelenú podstatu s výnimkou hnuteľného majetku, bol uznesením schválený
a to písomným hlasovaním 3 členov VV takto:
BUKÓZA Export-Import,a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, zast. JUDr. Patrik Hamaš,
hlasoval: proti
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, zast. JUDr. Katarínou
Baginovou,
hlasoval: za
Credium Slovakia, a.s., Einsteinova 21, Bratislava, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., zast. Mgr. Martina
Vaculčíková,
hlasoval: za
2. Záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, citovaného v
žiadosti správcu, nebol uznesením schválený a to na základe písomného hlasovania 3 členov VV
takto:
BUKÓZA Export-Import,a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, zast. JUDr. Patrik Hamaš,
hlasoval: proti
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, zast. JUDr. Katarínou
Baginovou,
hlasoval: proti
Credium Slovakia,a.s., Einsteinova 21, Bratislava, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., zast. Mgr. Martina
Vaculčíková,
hlasoval: za
JUDr. Vladimír Herich, správca

K007379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Palágyi-KOOPERATIVA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 1025/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 536 711
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 110/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 8. júna 2012

JUDr. Juraj Biroš
Rázusova 1, 040 01 Košice
31K/74/2010 S795
31K/74/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nespotrebovanú časť preddavku vo výške 376,97EUR na
základe uznesenia Okresného súdu Košice I sp.zn. 31K/74/2010 zo dňa 16.06.2011, poukázaný na
účet správcu.

K007380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Delinčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 5865/6, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2012 - S1572
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Veselovský, adresa Kapitulská 14, 917 01 Trnava, správca úpadcu Roman Delinčák, nar.
12.11.1969, Koniarekova 5865/6, 917 02 Trnava týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kapitulská 14, 917 01 Trnava, a to u úradných
hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.:
+421 907 700 045, alebo mailom na skp.veselovskyp@gmail.com
Ing. Peter Veselovský, správca úpadcu

K007381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2012-SKP11/12
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

doručenie písomnosti v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) pre veriteľa, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky sídlo alebo organizačnú zložku bez ustanovenia zástupcu na doručovanie
písomností s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky:
Veriteľ - spoločnosť OGOJ s.r.o. doručil správcovi prihlášku pohľadávky v rámci konkurzného konania
na majetok úpadcu Ing. Igor Lúčanský, bytom Jiráskova 6040/18, Trnava, dňa 21.5.2012 v zmysle §
28 ods. 2 ZKR, v ktorej sa domáhal v zmysle § 31 ods. 1 ZKR o vydanie potvrdenia, či jeho
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Týmto na základe cit. ustanovenia vydávam
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pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Týmto na základe cit. ustanovenia vydávam
potvrdenie o zápise celkovej pohľadávky veriteľa OGOJ s.r.o. so sídlom Koliště 829/65a, Brno, Česká
republika, IČO: 292 20 858 do zoznamu pohľadávok v celkovej výške 86.556,21 Eur.
OV 110/2012

Správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

K007382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Priščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrický rad 234/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2012 S1337
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty :
por.č. 6 - nehnutelný majetok v režime BSM nachádzajúci sa v kat. území Zvolen, zapísaný
na LV č. 3870
v časti A/ Majetková postata : parcely registra „C“, parc.č. 235/1 o výmere 990 m2, zast. plochy
a nádvoria, parc.č. 235/8 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoriastavba, bytový dom súp.č. 234
na parc.č. 235/1,
v časti B/ Vlastníci : Byty a nebytové priestory, vchod 1, 2. poschodie byt č. 2,
or.č. 2 Priščák Peter nar. 13.01.1962 a Jana Priščáková, nar. 07.04.1962, spoluvlastnícky podiel
v 1/1-ine, podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku vo veľkosti 9749/136916-inách
v časti C/ Ťarchy : záložné právo v prospech vlastníkov bytov č. 1-8 v bytovom dome súp.č. 234/1,
na podiel pod B2 záložná zmluva v prospech Ing. Milana Freibolda na byt č. 2 vchod 1, 2. poschodie
a na podiel 9749/136916 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku pod
V 614/03-494/03,
Popis : jedná sa o 2 izbový byt s príslušenstvom, ktoré tvorí kuchyňa, chodba, kúpeľňa WC, špajza,
balkón a pivnica, nachádzajúca sa v suteréne domu. K bytu patrí aj úložný priestor v podkroví domu.
Celková výmera bytu a príslušenstva predstavuje 97,49 m2.
Súpisová hodnota 55 000 EUR.
Vo Zvolene, dňa 05.06.2012.
JUDr. Viera Cibulová, správkyňa konkurznej podstaty

K007383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2012-SKP11/12
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 110/2012

doručenie písomnosti v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) pre veriteľa, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky sídlo alebo organizačnú zložku bez ustanovenia zástupcu na doručovanie
písomností s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky:
Veriteľ - spoločnosť RückFIN, s.r.o. doručil správcovi súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok
v rámci konkurzného konania na majetok úpadcu Ing. Igor Lúčanský, bytom Jiráskova 6040/18,
Trnava, dňa 21.5.2012 v zmysle § 28 ods. 2 ZKR, v ktorej sa domáhal v zmysle § 31 ods. 1 ZKR
o vydanie potvrdenia, či jeho pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Týmto na základe cit.
ustanovenia vydávam potvrdenie o zápise celkovej pohľadávky veriteľa RückFIN, s.r.o. so sídlom
Koliště 829/65a, Brno, Česká republika, IČO: 28 299 060 do zoznamu pohľadávok v celkovej výške
9.140.736,27 Eur.
Správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

K007384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XETA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelovo námestie 5/1260, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17310491
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2009 S353
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

1. Zaplatené účastnícke poplatky vo verejnom ponukovom konaní na predaj pohľadávok v celkovej
výške 750 €.
2. Vrátená predplatba z bankovej záruky Tatra banka, a.s. vo výške 17 559,70 €
V Bratislave, 05.06.2012
JUDr. Peter Petrán, správca

K007385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

KOVOHRON, výrobné družstvo,
Zvolen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Strážou 3/223, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 196
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Kundrát
Sídlo správcu:
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2011
Sekcia edičných činností
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
2K/51/2011
2K/51/2011 S1538
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku:
PENAŽNÁ
POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota
majetku:
86,40
EUR
Dlžník:
Ing.
Pavel
Korvíni
KORPA,
Priehradná
1427,
962
33,
Budča
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 10120002
Typ
súpisnej
položky
majetku:
PENAŽNÁ
POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota
majetku:
1382,40
EUR
Dlžník:
Ing.
Pavel
Korvíni
KORPA,
Priehradná
1427,
962
33,
Budča
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 10120001
Typ
súpisnej
položky
majetku:
PENAŽNÁ
POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota
majetku:
1740,48
EUR
Dlžník:
Ľuboš
Ďurkovič-obchodná
činnosť,
Hronská
321/1,
960
01
Zvolen
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 10120003
Typ
súpisnej
položky
majetku:
PENAŽNÁ
POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota
majetku:
248,64
EUR
Dlžník:
Ľuboš
Ďurkovič-obchodná
činnosť,
Hronská
321/1,
960
01
Zvolen
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 10120004

Mgr. Peter Kundrát
Správca

K007386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2012-SKP11/12
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
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reštrukturalizácie
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
OV 110/2012

V rámci konkurzného konania na majetok úpadcu Ing. Igor Lúčanský, bytom Jiráskova 6040/18,
Trnava, boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok veriteľa SG EQUIPMENT Finance Czech
Republic, s.r.o., so sídlom Antala Staška 2027/79, Praha 4, Česká republika, IČO: 610 61 344, dňa
25.5.2012 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2, ktorá uplynula
dňom 21.5.2012. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške
187.748,76 Eur je zapísaná v zozname pohľadávok dľa § 31 ZKR.
Správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

K007387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dietmar Resinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betlehemská 378/78, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2011 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

V konkurznej veci úpadcu Dietmar Resinger, dát. nar.14.01.1975, Betlehemská 378/78, 956 31
Krušovce, č.k.: 31K/49/2011 týmto v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ZoKR) správca konkurznej podstaty (Správca) zverejňuje Návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3 954,01 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate : 2 111,10 €.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo
všeobecnej podstaty predstavuje čiastku 1 842,91 €.
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Por.
č.

Spolu
uznané

Veriteľ

1
2
3
4
5
6
7

BA CA SECUND Leasing GmbH
29 703,09 €
BAWAG P.S.K. LEASING GmbH
14 479,67 €
BAWAG P.S.K. MOBILIENLEASING GmbH
35 321,09 €
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
575,87 €
Austrian Republic, Finanzamt Kitzbühel Lienz
17 212,25 €
Harald Robert Feit
1 400,00 €
LGM TRANSPORTI d.o.o.
4 097,77 €
Linzer Sparkasse AG als Gesamtrechtsnachfolgerin der Linzer
8
78 701,42 €
Sparkasse
9
OfficeManagement, s.r.o.
200,00 €
10
UniCredit Kfz Leasing GmbH
22 678,16 €
SPOLU
204 369,32 €

Uspokojenie
0,90177 %

vo

výške

267,85 €
130,57 €
318,51 €
5,19 €
155,21 €
12,62 €
36,95 €
709,71 €
1,80 €
204,50 €
1 842,91 €

POUČENIE:
V zmysle §101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu
konečného rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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reštrukturalizácie
konečného rozvrhu výťažku ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom
telefonickom dohovore (t.č. 037/6512 745) na adrese kancelárie správcu: Školská 3, 949 01 Nitra.
Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie odôvodnených
námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom veriteľského výboru.
OV 110/2012

VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje
čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom
uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla
konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
V Nitre dňa 05.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K007388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OD-PLAST, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kalvárií 20, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 220 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2012 S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

dlžníka: OD-PLAST, spol. s
917 01 Trnava, IČO: 36 220 817.

r.o.

v reštrukturalizácii,

so

sídlom

Pri

Kalvárií

20,

Spisová značka súdneho spisu: 25R/2/2012
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2012 S1477
Dátum a čas konania: 05.06.2012 o 14,30 hod.
Miesto konania: sídlo správcu na Pekárskej 11, v Trnave
Prítomní:
a)

Predseda schôdze: JUDr. Erik Bilský, správca

b) JUDr. Jana Tóthová, vyšší súdny úradník OS Trnava
c)

Ing. Vladimír Bočko, štatutárny orgán dlžníka

d) Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam
Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam
prítomných veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
OV 110/2012

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3. Informácia o stave spoločnosti
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR
5. Záver
Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka
JUDr. Erik Bilský. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením
oznamu
o
zvolaní
schôdze
veriteľov
v
Obchodnom
vestníku
č. 79/2012 dňa 24.04.2012. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je podľa
§ 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná,
nakoľko
sa
jej
zúčastňuje
8
veriteľov
oprávnených
hlasovať
s celkovým
počtom 443 300 hlasov (70,54 % všetkých hlasov veriteľov v deň konania schôdze veriteľov).
Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov
v reštrukturalizácii. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze
veriteľov.
Bod 2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii dlžníka

Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy
predstavujú aspoň 10 % zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj
zaradenie hlasovania o vyhlásení konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto
návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok
týkajúcich sa reštrukturalizácie.
Nakoľko otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu
programu.
Bod 3. Informácia o stave spoločnosti
Prednostne odovzdal správca slovo Ing. Vladimírovi Bočkovi, štatutárnemu orgánu dlžníka, ktorý
v krátkosti vysvetlil dôvody, pre ktoré sa dlžník ocitol v úpadku a vyjadril nádej, že s pomocou veriteľov
bude reštrukturalizácia úspešná.

Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia
reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných
veriteľov o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že
v súlade s ust. §114 ods. 1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú
dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
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OV 110/2012

Deň vydania: 8. júna 2012

Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti
zvoliť trojčlenný alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov
predniesol návrhy na voľbu členov veriteľského výboru postupne v poradí od veriteľa s najvyšším
počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov za členov veriteľského výboru:
a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa SR –
Finančná správa SR – Daňový úrad Trnava so sídlom v Trnave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 3 veritelia s počtom 186 441 hlasov
proti: 4 veritelia s počtom 152 487 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 104 372 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa UniCredit
Bank Slovakia a.s., IČO: 00 681 709 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 332 744 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 110 556 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ UniCredit Bank Slovakia a.s.,
IČO: 00 681 709.

c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa HASTA,
s.r.o., IČO: 31 646 751 so sídlom v Žiline – Považský Chlmec.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 332 744 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 110 556 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2:
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Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ HASTA, s.r.o., IČO: 31 646 751.
d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa FENESTRA
Sk, spol. s.r.o., IČO: 36 521 451 so sídlom v Zlatých Moravciach
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 332 744 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 110 556 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.3:
Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ FENESTRA Sk, spol. s.r.o., IČO:
36 521 451.
e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Milan
Škriečka – DEKORATÍVA, IČO: 14 125 200 so sídlom v Čachticiach.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 332 744 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 110 556 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.4:
Za štvrtého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Milan Škriečka –
DEKORATÍVA, IČO: 14 125 200.
f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa BOPAL,
s.r.o., IČO: 36 557 293 so sídlom v Nemčiciach.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 75 885 hlasov
proti: 5 veritelia s počtom 263 043 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 104 372 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna
poisťovňa, IČO: 30 807 484 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
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za: 1 veriteľ s počtom 12 510 hlasov
proti: 6 veritelia s počtom 326 418 hlasov
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 104 372 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa
Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o., IČO: 17 638 640 so sídlom v Nitre.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 332 744 hlasov
proti: 1 veriteľ s počtom 110 556 hlasov
zdržal sa: nikto
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.5:
Za piateho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Saint-Gobain Glassolutions
Nitrasklo, s.r.o., IČO: 17 638 640.
Následne správca skonštatoval, že v zmysle vyššie uvedených uznesení bol zvolený 5-členný
veriteľský výbor (ďalej VV) v nasledovnom zložení:
1. člen VV:

UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00 681 709

2. člen VV:

HASTA, s.r.o., IČO: 31 646 751

3. člen VV:

FENESTRA Sk, spol. s.r.o., IČO: 36 521 451

4. člen VV:

Milan Škriečka – DEKORATÍVA, IČO: 14 125 200

5. člen VV:

Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o., IČO: 17 638 640

Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze
veriteľov na 15,30 hod. na mieste konania schôdze veriteľov.
Bod 5.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným
za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 15,15 hod.
Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.
V Trnave, dňa 05.06.2012
_________________________
JUDr. Erik Bilský
predseda schôdze veriteľov
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zoznam prítomných veriteľov
vyhodnotenie hlasovania na schôdzi veriteľov

K007389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OD-PLAST, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 220 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2012 S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka
OD-PLAST,
spol.
so sídlom Pri Kalvárií 20, 917 01 Trnava,

s

r.o.

IČO: 36 220 817
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: sídlo správcu, Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 05.06.2012
Začiatok konania: 15,30 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Ing. Vladimír Bočko, štatutárny orgán dlžníka
- členovia veriteľského výboru:

UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

HASTA, s.r.o., Žilina – Považský Chlmec
FENESTRA Sk, spol. s.r.o., Zlaté Moravce
Milan Škriečka – DEKORATÍVA, Čachtice
Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o., Nitra

PROGRAM: 1. Otvorenie
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1.
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka
JUDr. Erik Bilský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných
ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu
veriteľského výboru veriteľa: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava, IČO: 00 681 709.
Hlasovanie:
ZA:

5 veritelia – 5 hlasov

PROTI:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 25R/2/2012
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 5 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za
predsedu veriteľského výboru veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava, IČO: 00 681
709.
AD 3.
V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu
a členovia veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu
a dlžníka.
AD 4.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ UniCredit Bank Slovakia
a.s., Bratislava, IČO: 00 681 709, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil
povinnosť
zverejnenia
tejto
zápisnice,
ako
aj
prijatého
uznesenia
01-VV- 25R/2/2012 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom
vestníku.
V Trnave, 05.06.2012
...........................................................
predseda veriteľského výboru
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Sekcia edičných činností
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zastúpená: Mgr. Jana Rusnáková

K007390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo
JABLONOV, okres Levoča v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 37/A/8804, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 669 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2011 S 817
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ponukovom konaní:
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo JABLONOV, okres Levoča v konkurze
v súlade so záväznými pokynmi veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov oznamuje vyhlásenie
prvého kola ponukového konania v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/ ZKR na predaj podniku úpadcu
v zmysle ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Podnik úpadcu tvoria nehnuteľné veci, hnuteľné
veci, cenné papiere a štyri kusy hovädzieho dobytka. Súpisová hodnota podniku je spolu vo výške
508 413,02 Eur.

Záujemcovia môžu obhliadnuť ponúkaný podnik a nahliadnuť do písomných dokladov súvisiacich
s ponukovým konaním v úradných hodinách od 9.30 hod. do 15.30 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom na tel. č. 0905 621 680.

Lehota na podanie ponuky je 10 dní po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku.

Podmienkami podania ponuky do ponukového konania sú:
1. Zloženie zálohy na kúpnu cenu vo výške 10 000,-- Eur na účet úpadcu vedený správcom, číslo účtu
4016005277/7500 s uvedením VS 01.
2. Uzavretie dohody o zmluvnej pokute medzi vyhlasovateľom ponukového konania a záujemcom, na
základe ktorej v prípade ak ponuka záujemcu bude vybratá ako víťazná a záujemca najneskôr do 30
dní od oznámenia, že v ponukovom konaní zvíťazil, neuzavrie zmluvu o predaji podniku alebo nezloží
doplatok ponúknutej kúpnej ceny v lehote 7 dní pred uplynutím lehoty na uzavretie zmluvy o predaji
podniku, je povinný záujemca zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-- Eur. Záujemca berie na
vedomie, že v takomto prípade vyhlasovateľ svoju pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne
započíta voči zálohe zloženej na kúpnu cenu.

Ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu sídla správcu v uzavretej obálke s výslovným označením
„Neotvárať – ponuka“. Záujemca o kúpu podniku v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie zálohy vo výške 10 000,-- Eur .
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno,
priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a fotokópiu dokladu totožnosti a originál alebo úradne
overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je záujemca ako oprávnený
podnikať vedený; v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a originál alebo úradne
overenú fotokópiu výpisu z príslušného registra. Výpisy z príslušných registrov nesmú byť v každom
prípade staršie ako jeden mesiac.

Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a s úspešným záujemcom uzavrie zmluvu o predaji podniku v lehote ďalších 30 dní s tým, že doplatok
kúpnej ceny musí záujemca uhradiť najmenej 7 dní pred uplynutím lehoty na uzavretie zmluvy
o predaji podniku.

V prípade nedoplatenia zvyšku kúpnej ceny v určenej lehote sa na úspešnú ponuku záujemcu
neprihliada a záujemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v zmysle podmienok ponukového konania.

Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu
vyhodnotenia ponúk na bankový účet určený záujemcom.

v lehote 7 dní od

Podanie ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového
konania.

V Prešove, dňa 05.06.2012
JUDr. Ján Surma, správca

K007391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ul. 067 61, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 454 559
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2010/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., správca úpadcu FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Staničná ul.,
067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8.30 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.30 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na
adrese rhudak@hmg.sk, alebo na tel.: 0905784189.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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V Prešove dňa 05.06.2012, HMG Recovery, k.s., správca

K007392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 113/7, 962 70 Hontianske Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 16/2012 S88
Spisová značka súdneho spisu:
1K 16/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: úpadcu Jaroslav Hronec, nar. 26.03.1979,
bytom Družstevná 113/7, 962 70, Hontianske Moravce návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, vyhlásil uznesením č.k.: 1K 16/2012 konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Hronec, nar.
26.03.1979, Družstevná 113/7, 962 70, Hontianske Moravce a do funkcie správcu konkurznej podstaty
ustanovil Mgr. Pavla Vršku, so sídlom ul. M.R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
správca oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn.:
1K 16/2012 S88 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. M.R. Štefánika č. 2, 990 01
Veľký Krtíš a to v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 08.00 do 14.30 hod. Žiadosti
na zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať
písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle:
0917 331 997. Vo Veľkom Krtíši dňa 01.06.2012
Mgr. Pavel Vrška, správca.

K007393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Kračún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1953
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2009/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 4.370,93 €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Celková suma pohľadávok proti podstate: 135,85 €
Správca týmto v súlade s ust. § 101 ods. 2 v spojení s ust. § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a v spojení s ust. § 49 a nasl.
vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, uverejňuje návrh
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, ktorý bol doručený pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku SR zástupcovi veriteľov, pričom určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní odo
dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie
prípadne na podanie odôvodnených námietok.
S týmto uverejnením správca zároveň poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve v lehote 10 dní
odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených požiadať zástupcu veriteľov,
aby v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
uplatnil odôvodnené námietky, ako aj o práve nahliadať do návrhu konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu, na adrese KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.,
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 048/41 53 310.

K007394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doprava Martin SL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 3/1697, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2011S1218
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica o priebehu prvej schôdze veriteľov
I.

Miesto a čas rokovania schôdze veriteľov:

Schôdza veriteľov sa konala v súlade s obsahom oznamu zverejneným v Obchodnom vestníku č.
76/2012 dňa 19.apríla 2012 v sídle kancelárie správcu v Martine, ul. Timravy 23, dňa 4. júna 2012 od
11,00 hod. do 12,00 hod.
II.
2.1.

Osoby prítomné na schôdzi veriteľov
Zoznam prítomných veriteľov:

1. Daňový úrad Žilina, zastúpený p. Tiborom Hruškom na základe poverenia na zastupovanie. Suma
pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 98.293,02 €, počet hlasov: 98293
2. Sociálna poisťovňa Bratislava, zastúpená JUDr. Katarínou Baginovou na základe poverenia.
Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 54.110,57 €, počet hlasov: 54111
3. Ing. Miroslav Šenkár, Lipová 2145/54 Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom, na základe
plnomocenstva, suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 25.836,37 €, počet hlasov: 25836
4. Štefan Lahita, Nálepkova 4047, 036 01, Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom na
základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 17.962,12 €, počet hlasov:
17962

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Na schôdzi veriteľov boli prítomní spolu 4 veritelia, ktorých zistené pohľadávky
predstavujú spolu sumu: 196.202,08 Eur.
Rozsah hlasovacích práv na schôdzi veriteľov bol určený celkovým počtom 196202 hlasov, § 35 ods.
4 ZKR, zák. č. 7/2005 Z.z.
2.2.

Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty

2.3.

Mgr. Matej Facuna, zapisovateľ

III.

Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov
Prezenčná listina
Správcovský spis
Konečný zoznam pohľadávok
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania

IV. Opis priebehu schôdze veriteľov
Rokovanie schôdze veriteľov bolo vedené podľa programu zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 76/2012 takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia
Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne, záver

K bodu 2 programu:
Rokovanie prvej schôdze veriteľov otvoril a viedol správca. Oboznámil účastníkov, že podľa § 35
ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášania schopná pretože na schôdzi sú prítomní 4 nezabezpečení
veritelia oprávnení na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 196202, čo predstavuje 80,47 %
hlasov nezabezpečených veriteľov oprávnených na prvej schôdzi veriteľov hlasovať.
Správca oboznámil prítomných nezabezpečených veriteľov o rozsahu ich hlasovacích práv, o spôsobe
hlasovania v zmysle § 35 ZKR.
K bodu 3 programu:
Správca predniesol správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, v ktorej informoval
o úkonoch, ktoré v súlade so ZKR v konkurznom konaní vykonal.
V správe okrem iného informoval, že zapísal do zoznamu prihlásených pohľadávok celkom 228
pohľadávok 17 konkurzných veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky v sume 293.280,70 Eur.
Pri porovnaní zoznamu pohľadávok na konkurznom súde dňa 3.5.2012 bolo zistené, že pohľadávka
veriteľa: SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343, bola doručená len
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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veriteľa: SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava, IČO: 35 746 343, bola doručená len
súdu. Táto pohľadávka bola vyhodnotená ako pohľadávka na ktorú sa v konkurze neprihliada.
OV 110/2012

V lehote na popieranie pohľadávok poprel správca pohľadávky č. 196 - 199 veriteľa UniCredit Leasing
Slovakia a.s., IČO: 35730978 vo výške 45.991,82 Eur z dôvodu, že tieto veriteľ v prihláške doložil
výpočtami, ktoré sú v účtovníctve správcu neidentifikovateľné a ich výška je sporná.
Výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov oprávnených hlasovať na 1. schôdzi veriteľov je tak
určená sumou 243.798,- Eur..
Do súpisu všeobecnej podstaty bola bez poznámky o spornom zápise zapísaná suma vo výške
80.934,44 Eur, pozostávajúca z hnuteľného majetku úpadcu a pohľadávok úpadcu.
Do súpisu všeobecnej podstaty bola s poznámkou o spornom zápise zapísaná suma vo výške
49.600,- Eur, pozostávajúca z hnuteľného majetku – nákladných automobilov a návesov.
Do súpisu oddelenej podstaty nebol zapísaný žiadny majetok, nakoľko na majetok úpadcu neboli
uplatňované žiadne zabezpečovacie práva.
K bodu 4 programu
V súlade s § 37 ZKR predložil predsedajúci schôdze návrh na voľbu veriteľského výboru.
Do veriteľského výboru navrhol veriteľov postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom
hlasov.
1.
Daňový úrad Žilina, zastúpený p.Tiborom Hruškom na základe poverenia na zastupovanie.
Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 98.293,02 €, počet hlasov: 98293
Počet hlasov za: 196202
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Predsedajúci schôdze konštatoval, že veriteľ „Daňový úrad Žilina“ zastúpený
p. Tiborom Hruškom bol nadpolovičnou väčšinou právoplatne zvolený za člena veriteľského výboru.
2.
Sociálna poisťovňa Bratislava, zastúpená JUDr. Katarínou Baginovou na základe poverenia.
Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 54.110,57 €, počet hlasov: 54111
Počet hlasov za: 196202
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Predsedajúci schôdze konštatoval, že veriteľ „Sociálna poisťovňa Bratislava“ zastúpený JUDr.
Katarínou Baginovou bol nadpolovičnou väčšinou právoplatne zvolený za člena veriteľského výboru.
3.
Ing. Miroslav Šenkár, Lipová 2145/54 Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom, na
základe plnomocenstva, suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 25.836,37 €, počet hlasov:
25836
Počet hlasov za: 43798

Sekcia edičných činností
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OV 110/2012

Deň vydania: 8. júna 2012

Počet hlasov proti: 152404
Zdržalo sa hlasovania: 0
Predsedajúci schôdze konštatoval, že veriteľ „Ing. Miroslav Šenkár“ zastúpený JUDr. Jaroslavom
Jakubčom nebol nadpolovičnou väčšinou zvolený za člena veriteľského výboru.
4.
Štefan Lahita, Nálepkova 4047, 036 01, Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom na
základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 17.962,12 €, počet hlasov:
17962
Počet hlasov za: 25836
Počet hlasov proti: 170366
Zdržalo sa hlasovania: 0
predsedajúci schôdze konštatoval, že veriteľ „Štefan Lahita“ zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom
nebol nadpolovičnou väčšinou zvolený za člena veriteľského výboru.
Predsedajúci schôdze oboznámil veriteľov so znením § 37, ods. 1 ZKR, v zmysle ktorého sa členom
veriteľského výboru v takejto situácii stáva ten nezvolený veriteľ, ktorý v hlasovaní získal najvyšší
počet hlasov. V danom prípade je tým veriteľom Ing. Miroslav Šenkár, ktorý sa stáva tretím členom
veriteľského výboru.
Bolo prijaté uznesenie č. 1
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov sa uzniesla, že do veriteľského výboru bol zvolení a
ustanovení veritelia:
1.

Daňový úrad Žilina, zastúpený p.Tiborom Hruškom

2.

Sociálna poisťovňa Bratislava, zastúpená JUDr. Katarínou Baginovou

3.

Ing. Miroslav Šenkár, Lipová 2145/54 Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom Jakubčom

Počet hlasov za: 196202
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

K bodu 5 programu
Predsedajúci schôdze veriteľov pristúpil k bodu 5 programu a vyzval prítomných veriteľov v zmysle §
36 ZKR na podanie návrhov na výmenu správcu.
Nikto z prítomných veriteľov nepodal návrh na výmenu správcu.
Bolo prijaté uznesenie č. 2
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 110/2012

Deň vydania: 8. júna 2012

Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov sa uzniesla na potvrdení správcu konkurznej podstaty
v jeho funkcii, keď za jeho zotrvanie vo funkcii hlasovali všetci 4 prítomní veritelia.

Počet hlasov za: 196202
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

K bodu 6 programu
Na schôdzi veriteľov neboli uplatnené žiadne námietky proti uzneseniam z dôvodu ich rozporu so
zákonom.
Bolo dohodnuté, že schôdza veriteľského výboru sa uskutoční dňa 18.6.2012 o 10,00 hod
v kancelárii správcu.
Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov ukončená.
Zápisnicu o priebehu rokovania prvej schôdze veriteľov spísal Mgr. Matej Facuna a podpísal správca
ako predseda schôdze.
V Martine, dňa 4. júna 2012
Ing. Mikuláš Takáč, správca
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OV 110/2012

K007400
Spisová
značka:

Deň vydania: 8. júna 2012

2K/5/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EURO MEDIA SK,
a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 36 427 896, správcom ktorého je Ing.
Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, rozhodol o vstupe spoločnosti
METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952
671 do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.6.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K007401
Spisová
značka:

2K/40/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEDESTIC, spol. s.r.o., so sídlom
Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 35 700 254, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
MEDESTIC, spol. s.r.o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 35 700 254, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka
správcu S 1211, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.6.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007402
31K/20/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Doc. Ing. Július Kováč, CSc., nar. 11.12.1952, bytom
Stropkovská 51, 040 11 Košice proti dlžníkovi: JUVIER s.r.o., so sídlom Stropkovská 51, 040 11 Košice,
IČO: 31 700 284 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých
s činností
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
Sekciamožno
edičných
Redakcia
Obchodného
vestníka
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia
konkurzného
konania
Sídlo
Námestie
slobody
12, Bratislava uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
V y z ý v a dlžníka aby sa v lehote
doredakcie:
20 dní od
doručenia
predmetného
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na vyhlásenie konkurzu ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
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Konkurzy a
konkurzného
OV
110/2012 konania 30 dní v omeškaní
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania
V y z ý v a dlžníka aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne,
uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím
slobody až na desať rokov.

Okresný súd Košice I dňa 1.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007403
31K/20/2012
Spisová
značka:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/20/2012
vo veci
navrhovateľa : Doc. Ing. Július Kováč, CSc.
proti dlžníkovi: JUVIER s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 11. 07. 2012 o 11. 00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v
prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto
pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca
Sekcia edičných činností
alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené
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orgáne. Rovnako navrhnite na
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Ak ste zamestnaný(á),
svojmu
zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
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V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 11. 07. 2012 o 11. 00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
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Vás110/2012
súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiťDeň
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(§ 52, §8.53
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OV
vydania:
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2012
reštrukturalizácie
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v
prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto
pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca
alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené 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). Toto
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť ,
alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých
sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 04. 06. 2012

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Július Tóth
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:
is:

Podp

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
vypočutý, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

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

Pečiatka:
is: 110/2012
OV

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Podp
Deň vydania: 8. júna 2012

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
vypočutý, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).

Okresný súd Košice I dňa 4.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007404
Spisová
značka:

31K/20/2012

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 31K/20/2012

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: Doc. Ing. Július Kováč, CSc.. a ním označených veriteľov:
č.1 - Doc. Ing. Július Kováč, CSc., nar. 11. 12. 1952, bytom Stropkovská 51, 040 11 Košice,
č. 2 - P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00 685 313
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 11. 07. 2012 o
11. 00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
JUVIER s.r.o., Stropkovská 51, 040 11 Košice, IČO: 31 700 284 a to
veriteľ č. 1 Doc. Ing. Július Kováč, CSc., nar. 11. 12. 1952, bytom Stropkovská 51, 040 11
Košice,
veriteľ č. 2 P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00 685 313

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj
veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné
návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo
ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa
chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa
nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 04. 06. 2012

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Július Tóth

upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky
dôkazy
a skutočnosti
musia
účastníci predložiť, alebo označiť
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
najneskôr do vyhlásenia uznesenia,a ktorým
sa
končí
dokazovanie
a
vo veciach, v ktorých sa
o zmene a doplnení niektorých zákonov
nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti
a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
Konkurzy
a
OV 110/2012
Deň vydania: 8. júna 2012
dôvodom len za podmienok uvedených v reštrukturalizácie
§ 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 04. 06. 2012

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 4.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007405
Spisová
značka:

31K/67/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIKU-SLOV, spol. s r.o., so
sídlom Moldavská cesta 8, Košice 040 01, IČO: 31 697 526, pr. zást. GRABAN, TORMA & PARTNERS
s.r.o., so sídlom Vodná č. 3, Košice 040 01, IČO: 36 730 564 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Milan
Okajček, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 26, 040 01 Košice na priznanie paušálnej odmeny
správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 26, 040 01
Košice, paušálnu odmenu vo výške 2.788,28 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).
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 28.5.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007406
31K/67/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIKU-SLOV, spol. s r.o., so
sídlom Moldavská cesta 8, Košice 040 01, IČO: 31 697 526, pr. zást. GRABAN, TORMA & PARTNERS
s.r.o., so sídlom Vodná č. 3, Košice 040 01, IČO: 36 730 o uložení záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 26, 040 01
Košice povinnosť zvolať v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
schôdzu veriteľov za účelom voľby veriteľského výboru.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

48
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U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Milan Okajček,
so asídlom kancelárie Štefánikova č. 26, 040 01
Konkurzy
OV
110/2012
vydania: 8.vestníku
júna 2012
Košice
povinnosť zvolať v lehote 10 dní odo
dňa zverejnenia tohto uzneseniaDeň
v Obchodnom
reštrukturalizácie
schôdzu veriteľov za účelom voľby veriteľského výboru.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 28.5.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007407
31K/1/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi:: tosu - SLOWAKIA,
spol. s r.o., so sídlom Jaltská 27, Košice 040 01, IČO: 36 178 306 o priznaní odmeny a výdavkov
predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: prof. RNDr. Michal Tkáč CSc., so sídlom kancelárie Popradská
č. 50, Košice 040 01, odmenu vo výške 663,88 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: prof. RNDr. Michal Tkáč CSc., so sídlom kancelárie Popradská
č. 50, Košice 040 01, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 55,74 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu
výdavkov vo výške 719,62 eura z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D11 3/12, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený 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 28.5.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007408
Spisová
značka:

31K/1/2012

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: tosu - SLOWAKIA, spol. s r.o., so sídlom
Jaltská 27, Košice 040 01, IČO: 36 178 306, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, uznesením č. k.
31K/1/2012 - 93, zo dňa 26. 04. 2012 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: tosu - SLOWAKIA,
spol. s r.o., so sídlom Jaltská 27, Košice 040
01,edičných
IČO: 36činností
178 306, pre nedostatok majetku dlžníka.
Sekcia
Redakcia
vestníka
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
22. 05.Obchodného
2012.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

49

OZNAM
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: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: tosu - SLOWAKIA, spol. s r.o., so sídlom
Jaltská 27, Košice 040 01, IČO: 36 178 306, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, uznesením č. k.
31K/1/2012 - 93, zo dňa 26. 04. 2012 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: tosu - SLOWAKIA,
spol. s r.o., so sídlom Jaltská 27, Košice 040 01, IČO: 36 178 306, pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 05. 2012.
OV 110/2012

Okresný súd Košice I dňa 4.6.2012
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K007409
31K/21/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: ABOTO, s.r.o., Trebišov v likvidácii, so sídlom
Kukučínova 1, Trebišov 075 01, IČO: 36 174 891, v zastúpení : Ing. Jozef Rešetár, likvidátor, L.
Svobodu č. 2357/12, Trebišov 075 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: ABOTO, s.r.o., Trebišov v likvidácii, so sídlom
Kukučínova 1, Trebišov 075 01, IČO: 36 174 891.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, 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 110/2012

Deň vydania: 8. júna 2012

Okresný súd Košice I dňa 28.5.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007410
Spisová
značka:

31K/18/2012

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: MEDUM, a.s. Košice v likvidácii, so sídlom
Košice 040 01, IČO: 17 147 778, v zastúpení: Ing. Dušan Hrivňák, likvidátor, Bidovce č. 301, 044 45
Bidovce o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Kristína Rigová, so sídlom kancelárie, Štúrova
č. 44, 040 01 Košice, zn. správcu S1251.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu
nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok dlžníka a zároveň uvedie záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti
odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 1.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007411
32K/45/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: RI OKNA SK, s.r.o.
" v konkurze" so sídlom Štúrova 142, 949 01 Nitra, IČO: 36 788 783, ktorého správcom je Ing. Aneta
Rimaszombati, sídlo kancelárie správcu Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu RI OKNA SK, s.r.o. " v konkurze" so sídlom Štúrova 142, 949 01 Nitra,
IČO: 36 788 783, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
Sekcia edičných činností

V odvolaní sa má popri Redakcia
všeobecných
náležitostiach
Obchodného
vestníka (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
Sídlo redakcie:
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slobodyv 12,
Bratislava
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č. 02/57
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51
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
OV 110/2012

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 1.6.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007412
32K/24/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Mária Guttmannová, nar. 24.11.1979, bytom
Železničná 677/3, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Mária Guttmannová,
nar. 24.11.1979, bytom Železničná 677/3, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
I.Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Mária Guttmannová, nar. 24.11.1979, bytom Železničná 677/3,
945 01 Komárno.
II. Otvára malý konkurz.
III. Ustanovuje správcu Mgr.Ľubomíru Beňovú, sídlo kancelárie správcu Župná 1147, 945 11 Komárno.
IV. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka Mária Guttmannová, nar. 24.11.1979, bytom Železničná 677/3,
945 01 Komárno, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom
rovnopise aj na Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy
nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom,
sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
keďže na prihlášky podané 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Mária Guttmannová, nar. 24.11.1979, bytom Železničná 677/3, 945 01 Komárno, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa
29.mája 2000.
VI. Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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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
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
29.mája 2000.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VI. Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Konkurzyv aúplnom znení.
OV 110/2012
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
VII. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.6.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007413
Spisová
značka:

28K/23/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka FACITEX, s.r.o. so sídlom
Zlatovská 2205, Trenčín, IČO 36 312 894, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
FACITEX, s.r.o. so sídlom Zlatovská 2205, Trenčín, IČO 36 312 894 takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi FACITEX, s.r.o. so sídlom Zlatovská
2205, Trenčín, IČO 36 312 894.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 4.6.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007414
36K/5/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ZAPOM s.r.o., IČO: 36 264 989, Senecká
27, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 15366/T, odd.:
Sro, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka ZAPOM s.r.o., IČO: 36 264 989, Senecká 27, 931 01
Šamorín.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43,
931 01 Šamorín.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
Sekcia edičných činností
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote
50 dní
od ustanovenia
Redakcia
Obchodného
vestníka do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach aSídlo
v lehote
najneskôr
5
dní
pred
redakcie: Námestie slobody 12, konaním
Bratislava prvej schôdze veriteľov štvrtú
č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
podrobnú písomnú správu o týchtoTel.
skutočnostiach.
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Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.
Jarmilua Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43,
Konkurzy
OV 110/2012
Deň vydania: 8. júna 2012
931 01 Šamorín.
reštrukturalizácie
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd u k l a d á 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.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
2.
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.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd. (§ 28 ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§
29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
Sekcia edičných činností
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všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky,
f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
reštrukturalizácie
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§
29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu,
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 alebo poverený zamestnanec súdu
vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.5.2012
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K007415
4K/7/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marian Mihalik, nar.
15.3.1984, bytom Brezová 1520/16, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88
EUR na účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na
Sekcia edičných činností
úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu
v sume vestníka
663,88 EUR, zložený na účet Okresného
Redakcia
Obchodného
súdu Žilina dňa 17.4.2012 a vedený
pod
položkou
denníka
24/12, pod účt. dokl. 44/04-12 a pol.
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. júna 2012
reštrukturalizácie
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88
EUR na účet správy podstaty.
OV 110/2012

Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 17.4.2012 a vedený pod položkou denníka D14K 24/12, pod účt. dokl. 44/04-12 a pol.
reg. 24/12, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 1.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007416
1K/21/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOSL, s.r.o., Športová
cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, uznesením č.k. 1K/21/2011-283 zo dňa
18.04.2012 potvrdil prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: P E Z A a.s., K cintorínu 47, 011 49
Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918, vo výške 5.904,38 € na veriteľa: Čička, s.r.o., Antona Bernoláka
2203, 010 01 Žilina, IČO: 36 763 705 a tým istým uznesením potvrdil prevod prihlásených
pohľadávok veriteľa: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, IČO:
314 099, v celkovej výške 4.620,95 € na veriteľa: Čička, s.r.o., Antona Bernoláka 2203, 010 01 Žilina,
IČO: 36 763 705.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 12.05.2012.
Okresný súd Žilina dňa 4.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, Vyšší súdny úradník
K007417
Spisová
značka:

2K/24/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: C.K.BAU, spol. s
r.o., so sídlom Rudnayova 010 01 Žilina, IČO: 36 421 529, ktorého správcom je Ing. Mikuláš Takáč, so
sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok,
takto
rozhodol
Po t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom
Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej
výške 390.537,40 eur, prihlásených prihláškami 1 až 190, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina, zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. 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 edičných
odvolateľ
nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
Sekcia
činností
Redakcia Obchodného vestníka
a čoho sa domáha.
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tomuto uzneseniu môže podaťa odvolanie
ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Proti
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
/ďalejalen ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
Konkurzy
OV
110/2012
vydania:
8. júna 2012
15 dní
odo dňa jeho doručenia zverejnením
v Obchodnom vestníku, písomneDeň
v dvoch
vyhotoveniach
na
reštrukturalizácie
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. 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 4.6.2012
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K007418
Spisová
značka:

1K/32/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Poľnohospodárske
družstvo VÁH, 013 02 Nededza, IČO: 36 007 196, uznesením č.k. 1 K 32/2011-74 zo dňa 09.05.2012
zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.06.2012.
Okresný súd Žilina dňa 4.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, Vyšší súdny úradník
K007419
Spisová
značka:

2K/29/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Jana Bahr, SBS
TRANS SLOVAKIA, nar. 10.06.1974 s miestom podnikania Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy, IČO: 43
322 191, ktorej správkyňou je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5,
036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom
Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej
výške 4.811,01 eur, prihlásených prihláškami 1 až 32, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina, zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne v časti postúpených
pohľadávok postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. 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 4.6.2012
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
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Konkurzy a vyrovnania

K007395
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/48/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Deň vydania: 8. júna 2012

SLOVOST, spol. s r.o., Masarykova
42, Michalovce

31 661 696

3K/48/2004-237
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : SLOVOST, spol. s r. o., Masarykova
42, Michalovce, IČO : 31 661 696, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 99.701,33 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
- odmena správcu JUDr. Oľgy Michalíkovej

6.107,68 eur

- výdavky správcu JUDr. Oľgy Michalíkovej

547,42 eur

- odmena správcu JUDr. Milana Sivého

9.161,52 eur

z toho vyplatené

8.298,47 eur

- ostáva vyplatiť

863,05 eur

- výdavky správcu JUDr. Milana Sivého

1.609,47 eur

b/ v priebehu konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti podstate :
- znalecké posudky

1.577,16 eur

- inzeráty

292,33 eur

- poštovné, kolky, overovanie podpisov

75,63 eur

- ekonomické služby

610,00 eur

- archivácia

36.735,72 eur

- SR – KS Bratislava

16,16 eur

- KS Bratislava

838,15 eur

- prihlášky KS Bratislava

33,20 eur

Sekcia edičných činností
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OV 110/2012

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 8. júna 2012

c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.196,41 eur

2. Pohľadávky veriteľov proti podstate – uspokojuje sa :
- Slovenská konsolidačná, a.s., (pôvodne Daňový úrad Michalovce)

5.240,00 eur

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojuje sa :
- ver. č. 12 Michalovce)

Ing. Pavol Dolhý, Bratislava-Ružinov (pôvodne SIMARKT, spol. s r. o.,
35.661,66 eur

- toho vyplatené

15.754,16 eur

- ostáva vyplatiť

19.907,50 eur

4. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – nebudú uspokojení :
1.
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava (pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka
Michalovce)
2.

Správa finančnej kontroly; Košice;

3.

Ivano-Frankivsky Vtorčermet, spol. s r.o.; Ukrajina;

4.

Železnice SR; Bratislava

5.

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.; Bratislava;

6.

Slovak Telecom, a.s.; Bratislava;

7.

Allianz-Slovenská poisťovňa, pobočka Košice;

8.

VERITEĽ a. s., Bratislava (pôvodne Chemická zdravotná poisťovňa Apollo)

9.

SR-Krajský súd Bratislava; Bratislava;

10.

Železničná spoločnosť, a.s.; Odúčtovňa tržieb železníc, Košice

11.

Ing. František Tomko; Vranov nad Topľou,Čemerné;

12.

SIMARKT s.r.o.; Michalovce;

13.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa, pob. Michalovce)

14.

Ing. Pavol Dolhý; Bratislava-Ružinov;

15.

Slovnaft a.s.; Bratislava;

16.

Július Pavlov; Michalovce;

17.

Úrad práce, sociálny vecí a rodiny; Michalovce;

18.

Ing. Juraj Synčák; Michalovce;

19.

BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA a.s.; Lučenec;

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 8. júna 2012

20.

CAPITAL EDAPO s.r.o.; Nové Mesto nad Váhom;

21.

JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor; Humenné;

22.

Ing. Darina Hurňáková; Michalovce;

23.

Orange Slovensko, a.s.; Bratislava;

24.

Dielsta stavebná firma; Nižná Rybnica 158;

25.

Ladislav Molnár; Kráľovský Chlmec;

26.

Vzájomná zdrav. poisťovňa Dôvera, pob. Košice; Košice;

27.

Technické sklo, a.s., Bratislava

28.

Martin Genco, Lekárovce 290

29.

PREFA, š.p. v likvidácii, Michalovce

29a.

Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava (Daňový úrad Michalovce)

5. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV –
- 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. mája 2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu

K007396
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/296/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Podtatranské reštaurácie Poprad, š.p.
v likvidácii, ul. 1. Mája 4, Poprad

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 186 732
Súd zverejňuje uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania:

Najvyšší súd

3 Obo 100/2011

Slovenskej republiky

Sekcia edičných činností
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 8. júna 2012

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Podtatranské reštaurácie
Poprad, š.p. v likvidácii, ul. 1. Mája 4, Poprad, IČO: 00 186 732, o vyhlásenie konkurzu, na
odvolanie veriteľov Ladislava Sekulu, bytom Vyšné Ružbachy 105, Karola Podolínskeho, nar.
30. 03. 1950, Michalská 937/29, Kežmarok, Ing. Jána Bohmera, Gerlachovská 2771/25, Poprad,
Vladislava Floreka, nar. 30. 08. 1937, Tomášikova 246, Poprad a odvolanie správcu konkurznej
podstaty JUDr. Mariána Kollára, Mnoheľova 22, Poprad, proti uzneseniu Krajského súdu
v Košiciach č.k. 2K 296/99-159 z 10. 10. 2011, jednomyseľne takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach
č.k. 2K 296/99-159 z 10. 10. 2011 p o t v r d z u j e .

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave 26. apríla 2012

JUDr. Jana Zemaníková, v.r.
predsedníčka senátu

K007397
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/92/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Ján Sabo, nar. 6.8.1959, Vojčice
179, okr. Trebišov

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 241 961
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

6K/92/2004-277
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ján Sabo, nar. 6.8.1959, Vojčice
179, okr. Trebišov, IČO: 30 241 961, takto
rozhodol:

Sekcia edičných činností
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Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Ján Sabo, nar. 6.8.1959, Vojčice
179, okr. Trebišov, IČO: 30 241 961.
Zbavuje
podstaty.

JUDr. Juraja Biroša, advokáta, Rázusova 1, Košice, funkcie správcu konkurznej

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach. Zrušením konkurzu zanikajú účinky
vyhlásenia konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach dňa 31. mája 2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K007398
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 25 - 24 K 31/01 - 20840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

ZTS TEES Martinské strojárne, a. s.
"v konkurze" Martin

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 372 269
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

25-24 K 31/01 - 20840
Upovedomenie
o konečnej správeo speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
– doplnenie II.

Úpadca:

ZTS TEES Martinské strojárne, a.s. „v konkurze“
Martin, IČO: 36 372 269

č. k. 25-24 K 31/01

Správca konkurznej podstaty:

JUDr. Anton Školek , advokát
S. Bíroša 660/1, Bytča

Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil
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Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil
súdu doplnenie II. ku konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu (ďalej len „správa“) zo dňa 28. mája 2012.
Správa (jej doplnenie II.) bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 11. júna 2012.
Konkurzní veritelia a úpadca sú oprávnení podať námietky proti doplneniu správy do 15 dní od jej
vyvesenia na úradnej tabuli na konkurzný súd.

V Banskej Bystrici dňa 6. júna 2012

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
sudca

K007399
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 8K 32/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

VAB, a. s. v konkurze, Bánovce nad
Bebravou

00 688 053

8K 32/1998-1491
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurze úpadcu: VAB, a. s. v konkurze, Partizánska 73, 957 11
Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 688 053, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr.
Dušan Repák, Krížna 47, 811 07 Bratislava, na návrh správcu konkurznej podstaty o zvolanie schôdze
konkurzných veriteľov, takto
rozhodol:

Súd z v o l á v a schôdzu konkurzných veriteľov na deň 26. júna 2012 (utorok) o 10,30 hod.,
č. dv. 37, prízemie, v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava
Predmetom rokovania schôdze konkurzných veriteľov je schválenie dodatočného plánu
speňaženia konkurznej podstaty.
Pokiaľ schôdza veriteľov v prvom termíne neschváli dodatočný plán speňaženia, zvoláva
sa
opakovaná schôdza veriteľov s rovnakým programom na deň 26. júna 2012 o 13,30 hod., v totožnej
miestnosti.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie a doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p.).
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O.s.p. uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť v zmysle § 15a ods. 1 O.s.p.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa odseku 1 najneskôr na prvom pojednávaní, ktoré
viedol sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý
je sudca vylúčený v zmysle § 15a ods. 2 O.s.p.. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti
o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne, v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá v zmysle § 15a ods. 3 O.s.p.
V Bratislave, dňa 5.6.2012
JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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