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 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

K008401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ITALIAN SHOES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 172, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 691
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/94/2011 S1211
Spisová značka súdneho spisu:
4K/94/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA
z 1. schôdze veriteľov v konkurznej veci 4K/94/2011
ITALIAN SHOES s. r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05 Bratislava,
IČO: 36 236 691, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd:
Sro, vložka: 36067/B (ďalej len „úpadca“)

Dátum, hodina a miesto konania:
25.06.2012 o 10.00 hod. v sídle správcu – Krížna 38, 811 07 Bratislava.

Prítomní veritelia:

1.
Sociálna poisťovňa, so sídlom ul.29. augusta8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, zast.:
JUDr. Zuzana Obertová, nar. 27.03.1965, zamestnancom Sociálnej poisťovne, č. OP: SP 025018,
poverenie na zastupovanie zo dňa 17.01.2011,
uznaná pohľadávka v celkovej výške 10.593,74 EUR, počet hlasov: 10.594 hlasov,

2.
Trenčín Retail Park, a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, zast:
Mgr. Lucia Čapkovičová na základe substitučnej plnej moci od Majerník & Miháliková, s.r.o., so sídlom
Panenská 23, 811 03 Bratislava, plná moc zo dňa 19.06.2012,
uznaná pohľadávka v celkovej výške 35.026,46 EUR, počet hlasov: 35.026 hlasov,

3. BTS Consult s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 694 932, zast.: Mgr. Soňa
Martanovičová na základe substitučnej plnej moci od JUDr. Malata zo dňa 25.05.2012, ten na základe
substitučnej plnej moci od JUDr. Róberta Pružinského zo dňa 25.05.2012, ten na základe substitučnej
plnej moci od Chochoľák & Česla s.r.o. na základe plnej moci zo dňa 23.05.2012,
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

1

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 126/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 2. júla 2012

uznaná pohľadávka v celkovej výške 21.281,58 EUR, počet hlasov: 21.282 hlasov,

4. Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 BA, zast.: Mgr. Natália Bančáková,
nar. 03.09.1985, zamestnankyňa Finančného riaditeľstva SR na
DÚ Bratislava, poverenie na
zastupovanie zo dňa 17.02.2012,
uznaná pohľadávka v celkovej výške 1566,79 EUR, počet hlasov: 1567 hlasov

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR
5.Voľba veriteľského výboru
6. Zaujatie stanoviska vo veci ďalšieho postupu správcu
7. Záver

Priebeh rokovania:

K bodu 1. programu:

Správca úpadcu Mgr. Jana Lenková otvorila o 10.00 hod prvú schôdzu veriteľov a zároveň jej
predsedala.

Bolo zistené, že prvá schôdza veriteľov bola zvolaná zákonným spôsobom. Oznam o zrušení pôvodnej
schôdze a zvolaní novej 1. schôdze veriteľov s termínom, miestom konania a programom bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. č.96/2012 zo dňa 21.5.2012 pod číslom K006439.

Správca konštatoval, že na tejto prvej schôdzi veriteľov sú prítomní 4 veritelia s celkovým počtom
hlasov 68.469, ktorých pohľadávky boli zistené a teda majú právo hlasovať.
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Správca konštatoval, že schôdza veriteľov je s poukazom na § 35ods. 3 ZoKR uznášaniaschopná,
lebo sú prítomní 4 veritelia oprávnení na schôdzi hlasovať .

K bodu 2. programu:

Správca oboznámil prítomných veriteľov o stave konkurzného konania a o majetku úpadcu.

K bodu 3. programu:

Správca oboznámil prítomných veriteľov o veriteľoch, ktorý si prihlásili v konkurze svoje pohľadávky.
Svoje pohľadávky si v konkurze prihlásilo 22 veriteľov, žiadna z prihlásených pohľadávok nie je
zabezpečená a žiadna z prihlásených pohľadávok nebola popretá. Spolu prihlásených pohľadávok je
v hodnote 1.137.407,90 Eur.

K bodu 4. programu:
Správca vyzval prvú schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrila k osobe správcu z hľadiska jeho zotrvania vo
funkcii alebo odvolania z funkcie.

Správca konštatoval, že prítomní veritelia nepredložili návrh na odvolanie správcu a ustanovenie
nového správcu konkurznej podstaty.

Správca konštatoval, že vo funkcii správcu konkurznej podstaty úpadcu ITALIAN SHOES s. r.o. zotrvá
doterajší správca Mgr. Jana Lenková.

Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo:
Proti:
Zdržalo sa:

100 % všetkých prítomných veriteľov
0 hlasov
0 hlasov
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Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov nepredložila návrh na výmenu správkyne.
Prvá schôdza veriteľov rozhodla, že vo funkcii správcu konkurznej podstaty úpadcu ITALIAN
SHOES s. r.o. zotrvá doterajší správca Mgr. Jana Lenková.

K bodu 5. programu:

Správca predniesol v zmysle § 37 ZoKR obligatórny bod programu - voľba veriteľského výboru.
S ohľadom na ustanovenie § 37 ods.1 ZoKR, ktoré upravuje fixne počet členov veriteľského výboru na
troch alebo piatich a ak po skončení hlasovania sú zvolení len 4 členovia veriteľského výboru, štvrtý
zvolený člen sa nepovažuje za zvoleného a veriteľský výbor je trojčlenný.

Správca predniesol návrhy na voľbu prvých členov veriteľského výboru:

Za prvého člena veriteľského výboru navrhol zvoliť prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasov
Trenčín Retail Park, a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113.

Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo:
Proti:
Zdržalo sa:

100 % všetkých prítomných veriteľov
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov zvolila Trenčín Retail Park, a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01
Bratislava, IČO: 36 652 113 za prvého člena veriteľského výrobu.

Za druhého člena veriteľského výboru navrhol zvoliť prítomného veriteľa s druhým najvyšším počtom
hlasov BTS Consult s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 694 932.

Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo:
Proti:

100 % všetkých prítomných veriteľov
0 hlasov
Sekcia edičných činností
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0 hlasov

Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov zvolila BTS Consult s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO:
36 694 932 za druhého člena veriteľského výrobu.

Za tretieho člena veriteľského výboru navrhol zvoliť prítomného veriteľa s tretím najvyšším počtom
hlasov Sociálna poisťovňa, so sídlom ul.29. augusta8 a10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484.

Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo:
Proti:
Zdržalo sa:

100 % všetkých prítomných veriteľov
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie
Prvá schôdza veriteľov zvolila Sociálnu poisťovňu, so sídlom ul.29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 za tretieho člena veriteľského výrobu.

Za štvrtého člena veriteľského výboru navrhol zvoliť prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasov
Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 BA.

Hlasovanie za predmetný návrh:
Za hlasovalo:
Proti:
Zdržalo sa:

100 % všetkých prítomných veriteľov
0 hlasov
0 hlasov

Vzhľadom ku skutočnosti, že po skončení hlasovania sú zvolení len 4 členovia veriteľského
výboru sa s poukazom na § 37 ods.1 (štvrtá veta) ZoKR štvrtý zvolený člen sa nepovažuje za
zvoleného a veriteľský výbor je trojčlenný.
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K bodu 6. programu:
Schôdza veriteľov zaujala stanovisko vo veci ďalšieho postupu správcu.

K bodu 7. programu:
Správca vyzval prítomných veriteľov, aby uplatnili námietky voči prijatým uzneseniam. Prítomní
veritelia nevzniesli námietky voči prijatým uzneseniam. Správca skonštatoval, že program prvej
schôdze veriteľov bol vyčerpaný.
Správca poďakoval prítomným za účasť na prvej schôdzi veriteľov a schôdzu ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave, 25.06.2012
Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu

K008402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ITALIAN SHOES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 172, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 691
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/94/2011 S 1211
Spisová značka súdneho spisu:
4K/94/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca:
ITALIAN SHOES s.r.o., Mierová 172, Bratislava 821 05, IČO: 36 236 691, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36067/B
Číslo súdneho spisu: 4K/94/2011
Číslo správcovského spisu: 4K/94/2011 S1211
Dátum konania: 25.06.2012
Miesto konania: Krížna 38, 811 07 Bratislava
Čas konania: 10.30 – 11.00

Prítomní:

Sekcia edičných činností
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1. Mgr. Jana Lenková (správca)
2. Veritelia:
(i)
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, zastúpená
zamestnancom na základe poverenia Mgr. Zuzanou Obertovou,
(ii) Trenčín Retail Park a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3917/B, zastúpená na
základe plnomocenstva advokátskou kanceláriou Majerník & Miháliková, s.r.o., so sídlom Panenská
23, 811 03 Bratislava, IČO: 47 232 200, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 69719/B a na základe substitučného plnomocenstva advokátkou Mgr. Luciou
Čapkovičovou,
(iii) BTS Consult, s.r.o., so sídlom Rumanova 2, Košice 040 01, IČO: 36 694 932, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 18913/V, zastúpená na
základe plnomocenstva advokátskou kanceláriou CHOCHOĽÁK & ČESLA s.r.o., so sídlom
Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 857 416, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21514/V, na základe substitučného plnomocenstva advokátom JUDr.
Róbertom Pružinským, na základe substitučného plnomocenstva advokátom JUDr. Milanom Malatom
a na základe substitučného plnomocenstva advokátskou koncipientkou Mgr. Soňou Martanovičovou.
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

K bodu 1:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvorila správkyňa, ktorá skonštatovala, že boli splnené všetky
zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1 a ods.2, druhá veta ZKR na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru. Všetci zvolení a zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním
bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Prítomní sú všetci traja členovia a teda
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu 2:
Na funkciu predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ s najvyšším počtom hlasov Trenčín
Retail Park a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3917/B.

Hlasovanie:

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

7

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 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

1. Sociálna poisťovňa.................................................................................................ZA
2. Trenčín Retail Park a.s. .................................................................................................ZA
3. BTS Consult, s.r.o. .................................................................................................ZA

Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

uznesenie:

Za predsedu veriteľského výboru bol jednomyseľne zvolený nezabezpečený veriteľ pohľadávok
Trenčín Retail Park a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3917/B.

K bodu 3:
Keďže ďalej už neodzneli zo strany prítomných členov veriteľského výboru žiadne podnety, ani neboli
predostreté žiadne ďalšie otázky, predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.

Zápisnica skončená o 11:00 hod.

Predseda veriteľského výboru a zapisovateľ:
Trenčín Retail Park a.s., so sídlom Einsteinova 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3917/B, zastúpená na
základe plnomocenstva advokátskou kanceláriou Majerník & Miháliková, s.r.o., so sídlom Panenská
23, 811 03 Bratislava, IČO: 47 232 200, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 69719/B a na základe substitučného plnomocenstva advokátkou Mgr. Luciou
Čapkovičovou

K008403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FISO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košariská 269, 906 15 Košariská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 421 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/39/2009 S628
Spisová značka súdneho spisu:
29K/39/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty
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Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 1 059 400,50 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 448 107,71 €
Poučenie správcu: V zmysle § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len „ZKR“) správca určuje členom veriteľského výboru lehotu 30 dní od jeho zverejnenia na Schválenie
návrhu čiastkového rozvrhu výťažku. V rovnakej lehote členovia veriteľského výboru môžu proti návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku v zmysle ustanovenia § 98 ods. 3 ZKR podať odôvodnené námietky. V
zmysle § 50 ods. 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu
do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku nahliadať v jeho kancelárii na adrese: Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod., a že o uplatnenie
odôvodnených námietok voči návrhu čiastkového rozvrhu výťažku môžu v lehote 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor.
V Považskej Bystrici dňa 27.06.2012
JUDr. Róbert Fatura, správca

K008404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 8, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 375 900 22
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1R/8/2011 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
1R/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1R/8/2011, zo dňa 20.06.2012 (zverejnené v OV
123/2012 zo dňa 27.06.2012) súd p o t v r d i l reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou
schôdzou dňa 12.06.2012 a u k o n č i l reštrukturalizáciu dlžníka: Ľubomír Lapin, Nad Plážou 8, 974
04 Banská Bystrica, IČO: 375 900 22.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom Ľubomír
Lapin, Nad Plážou 8, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 375 900 22.
Dozorným správcom je Ing. Ladislav Kokavec, sídlo kancelárie: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, značka
správcu pridelená Ministerstvom spravodlivosti SR: S1153.
Súhlasu dozorného správcu budú podliehať všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych
úkonov v zmysle § 10 ZoKR.
Súhlasu správcu počas dozornej správy, budú ďalej podliehať nižšie uvedené právne úkony dlžníka.
V prípade, že by sa úkony dlžníka mali týkať majetku ku ktorému je zriadené záložné právo bude
dispozícia takýmto majetkom podliehať tiež predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutého
zabezpečeného veriteľa. Jedná sa o nasledovné úkony dlžníka:
- právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov,

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 2. júla 2012

-založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
- prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom, záložným právom alebo inou ťarchou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku
alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,
- právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 3% jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
- právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
- každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 EUR, resp. všetky
právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR za kalendárny
mesiac, mimo právnych úkonov vykonávaných pri bežnej obchodnej činnosti. Pri právnom úkone
týkajúcom sa predmetu záložného práva sa vždy vyžaduje súhlas zabezpečeného veriteľa
a dozorného správcu.
Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak
pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
V Lučenci dňa 27.06.2012
Ing. Ladislav Kokavec, dozorný správca

K008405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M elektronika, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelovo námestie 1260/5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 396 109
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2009 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2009
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Druh podania:

Deň vydania: 2. júla 2012

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Č. konania:

2K/9/2009

Dátum, čas a miesto:

27. júna 2012 o 8.00 h., Seberíniho 2, Bratislava

Prítomní:
správca Mgr. Ľubomír Bugáň a členovia veriteľského výboru: DH
Finance Slovakia, a.s. a M1, a.s.
Program:
1. Otvorenie
2. Prekovanie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku
3. Záver
Ad 1) Zasadnutie veriteľského výboru (VV) otvoril o 8.00 h. predseda VV, ktorý privítal prítomných a
skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný, keďže sa ho zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov.
Ad 2) Prítomní členovia VV skonštatovali, že im bol zo strany správcu riadne doručený návrh rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca následne zodpovedal otázky členov VV týkajúce sa rozvrhu
a vyplatenia výťažku. Predseda VV oznámil, že ku dňu konania zasadnutia VV mu neboli zo strany
nezabezpečených veriteľov doručené žiadne námietky voči návrhu rozvrhu.
Pred hlasovaním VV o schválení čiastkového rozvrhu výťažku správca na základe podnetu
nezabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. požiadal VV, aby voči návrhu rozvrhu uplatnil
nasledovné námietky:
1) Uložil správcovi, aby vo všeobecnej časti rozvrhu opravil chybu v počítaní, a to tak, že v časti A.
bode V. písm. a) zvýši sumu kumulatívneho výťažku zo speňaženia pohľadávok vo výške 148.055,43
Eur o 210,32 Eur na 148 265,75 Eur a v časti A. bode V. písm. d) zníži kumulatívnu sumu zostatkov na
bankových účtoch a pokladničnej hotovosti ku dňu vyhlásenia konkurzu vo výške 18.341,46 Eur
o 210,32 Eur na 18 131,14 Eur.
2) Uložil správcovi, aby v rozvrhovej časti rozvrhu namiesto pôvodného konkurzného veriteľa Sociálna
poisťovňa uviedol nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Po rozprave VV prijal nasledovné uznesenie: „Veriteľský výbor uplatňuje voči návrhu čiastkového
rozvrhu výťažku zo dňa 29. mája 2012 nasledovné pripomienky: Veriteľský výbor žiada správcu, aby 1)
vo všeobecnej časti rozvrhu opravil chybu v počítaní, a to tak, že v časti A. bode V. písm. a) zvýši
sumu kumulatívneho výťažku zo speňaženia pohľadávok na 148 265,75 Eur a v časti A. bode V. písm.
d) zníži kumulatívnu sumu zostatkov na bankových účtoch a pokladničnej hotovosti ku dňu vyhlásenia
konkurzu na 18 131,14 Eur a 2) v rozvrhovej časti rozvrhu namiesto pôvodného konkurzného veriteľa
Sociálna poisťovňa uviedol nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Veriteľský výbor schvaľuje
návrh rozvrhu výťažku v znení po zapracovaní uvedených námietok.“
Za: 2 hlasy. Proti: 0 hlasov.
Ad 3) Po prijatí uznesenia o udelení pokynu predseda VV o 8.30 h. zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
V Bratislave dňa 27. júna 2012 zapísal predseda veriteľského výboru, DH Finance Slovakia, a.s.

K008406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Peter Hajník
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

P.č. Číslo LV
Štát

Deň vydania: 2. júla 2012

Jánošíková 59, 080 01 Prešov
17 299 225
JUDr Jaroslava Oravcová
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
2R/2/2011-S964
2R/2/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

131

604/2

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 732 m2

Merník

0,15

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

16/10080

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

131

606/91

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

24 883 m2

16/10080

3,79

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
______________________________________________________________________________
1.

131

606/591

SR

Merník

zastavaná plocha a nádvorie
Merník

31 m2
0,16

Sekcia edičných činností
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P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

131

625/655

ostatná plocha

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

3 738 m2

16/10080

19,70

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
____________________________________________________________________________
1.

131

628

trvalý trávnatý porast

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

28 253 m2

16/10080

1,52

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

602/26

orná pôda

SR

Merník

Merník

4 748 m2
10,85
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P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

606/8

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 851 m2

1/42

6,51

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

606/70

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 658 m2

1/42

6,07

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

606/71

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV

Parc.č.

2 649 m2

1/42

6,05

Druh pozemku

Výmera v m2
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Štát

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

625/12

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

1 927 m2

1/42

4,40

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

625/49

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 343 m2

1/42

5,35

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

625/75

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

1 221 m2

1/42

2,79

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota
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Deň vydania: 2. júla 2012

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

147

626/16

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

4 643 m2

1/42

10,61

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

626/52

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

3 430 m2

1/42

7,84

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

626/75

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

3 327 m2

1/42

7,60

Výmera v m2
Súpisná hodnota
v EUR
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Deň vydania: 2. júla 2012

_____________________________________________________________________________
1.

147

626/102

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

4 722 m2

1/42

10,79

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

147

626/114

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

5 701 m2

1/42

13,03

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
______________________________________________________________________________
1.

147

626/142

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

801 m2

1/42

1,83

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

626/149

orná pôda

615 m2
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SR

P.č. Číslo LV
Štát

Merník

Merník

Deň vydania: 2. júla 2012

1,40

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

147

626/196

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 591 m2

1/42

5,92

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

147

627/10

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

4 310 m2

1/42

9,85

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
________________________________________________________________________________
1.

147

629/646

SR

Merník

trvalý trávnatý porast
Merník

1 723 m2
1,39

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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1/42

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 126/2012

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

___________________________________________________________________________
1.

147

629/651

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

1 310 m2

1/42

1,06

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

629/656

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

1 050 m2

1/42

0,85

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
______________________________________________________________________________
1.

147

629/746

SR

Merník

trvalý trávnatý porast
Merník

362 m2
0,29

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

629/751

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

556 m2

1/42

0,45

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

629/756

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

810 m2

1/42

0,65

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

635/69

trvalý trávnatý porast

SR

Merník

Merník

2 012m2
1,63

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

638/101

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 099 m2

1/42

4,79

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

638/105

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2101 m2

1/42

4,80

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

147

638/214

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV

Parc.č.

3 880 m2

1/42

8,87

Druh pozemku

Výmera v m2

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Podiel. spoluvlast. úpadcu

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 126/2012

Štát

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

147

638/234

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 225 m2

1/42

5,08

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

147

638/235

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 225 m2

1/42

5,08

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

476

623

SR

Merník

trvalý trávnatý porast

149 120 m2

Merník

8,04

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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16/10080

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 126/2012

P.č. Číslo LV
Štát

Deň vydania: 2. júla 2012

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

477

605

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

23 719 m2

16/10080

1,28

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
______________________________________________________________________________
1.

528

601/5

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

6 343 m2

1/21

10,27

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

528

601/99

SR

Merník

P.č. Číslo LV

Parc.č.

trvalý trávnatý porast
Merník

5 468 m2

1/21

8,85

Druh pozemku

Výmera v m2

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Podiel. spoluvlast. úpadcu

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 126/2012

Štát

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

584

626/212

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

15 703 m2

16/10080

2,39

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

584

626/214

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

4 416 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

23,27

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

584

638/124

SR

Merník

P.č. Číslo LV

Parc.č.

ostatná plocha

10 415 m2

Merník

16/10080

54,88

Druh pozemku

Výmera v m2

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Podiel. spoluvlast. úpadcu

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 126/2012

Štát

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

584

638/125

ostatná plocha

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

241 m2

16/10080

1,27

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

608

602/31

orná pôda

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

2 531 m2

16/10080

0,38

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

608

602/100

SR

Merník

P.č. Číslo LV

Parc.č.

trvalý trávnatý porast

37 021 m2

Merník

16/10080

2,00

Druh pozemku

Výmera v m2

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Podiel. spoluvlast. úpadcu

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 126/2012

Štát

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

608

603/3

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

182 914 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

9,87

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

608

603/33

trvalý trávnatý porast

SR

Merník

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

1 157 m2

16/10080

0,06

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

608

603/333

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

11 178 m2

16/10080

0,60

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Sekcia edičných činností
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Podiel. spoluvlast. úpadcu
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

608

609/1

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

orná pôda

55 372 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

8,43

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

609

604/3

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

93 928 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

5,07

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

617

603/2

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

879 m2

Merník

16/10080

0,05

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota
v EUR

Sekcia edičných činností
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Podiel. spoluvlast. úpadcu
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

_____________________________________________________________________________
1.

618

609/3

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

orná pôda

449 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

0,07

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

618

609/4

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

orná pôda

269 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

0,04

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

618

609/504

SR

Merník

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

P.č. Číslo LV
Štát

orná pôda

235 m2

16/10080

0,03

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________

Sekcia edičných činností
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

1.

619

601/1

orná pôda

SR

Merník

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

P.č. Číslo LV
Štát

Deň vydania: 2. júla 2012

1 701 m2

16/10080

0,26

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

619

601/45

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

3 041 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

0,46

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
1.

619

601/76

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

1 250 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

6,58

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

1.

619

601/77

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

1 583 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

16/10080

8,34

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

___________________________________________________________________________
1.

619

601/78

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

1 759 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

9,27

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

619

601/441

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 274 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

0,12

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

______________________________________________________________________________
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

1.

619

601/442

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 281 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

16/10080

0,12

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_______________________________________________________________________________
1.

619

601/443

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 267 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

0,12

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

619

641/64

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

2 148 m2

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

16/10080

11,32

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

619

641/73

trvalý trávnatý porast

6 892 m2
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SR

P.č. Číslo LV
Štát

Merník

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

0,37

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

_____________________________________________________________________________
1.

619

641/881

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 717 m2

Merník

16/10080

0,14

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
_____________________________________________________________________________
1.

619

641/882

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast
Merník

2 716m2

16/10080

0,14

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
__________________________________________________________________________
1.

619

641/883

SR

Merník

trvalý trávnatý porast

2 713 m2

Merník

0,14
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OV 126/2012

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

Deň vydania: 2. júla 2012

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

___________________________________________________________________________
1.

619

641/884

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

trvalý trávnatý porast

2 693 m2

Merník

16/10080

0,14

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
____________________________________________________________________________
1.

620

641/32

SR

Merník

P.č. Číslo LV
Štát

ostatná plocha

5 719 m2

Merník

16/10080

30,13

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
____________________________________________________________________________
1.

620

641/101

trvalý trávnatý porast

4 865m2
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SR

P.č. Číslo LV
Štát

Merník

Merník

Deň vydania: 2. júla 2012

0,26

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
___________________________________________________________________________
1.

705

623

trvalý trávnatý porast

4 219 m2

SR

Jastrabie n.T.

Jastrabie n.T.

0,24

P.č. Číslo LV
Štát

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Výmera v m2

16/10080

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

707
SR

P.č. Číslo LV
Štát

641/32
Jastrabie n.T.

ostatná plocha

50 m2

Jastrabie n.T.

0,26

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Obec

Kat.územie

Súpisná hodnota

16/10080

Podiel. spoluvlast. úpadcu

v EUR
__________________________________________________________________________
1.

709

606/701

orná pôda

193 m2
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OV 126/2012

SR

P.č. Číslo LV
Štát

Merník

Merník

Parc.č.

Druh pozemku

Obec

Kat.územie

Deň vydania: 2. júla 2012

0,44

Výmera v m2

Podiel. spoluvlast. úpadcu

Súpisná hodnota
v EUR

____________________________________________________________________________
1.

606

606/711

orná pôda

SR

Merník

Merník

201 m2

1/42

0,45

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K008407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Škorňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2012 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Škorňák, nar. 23.11.1981, bytom
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky zverejnil v obchodnom vestníku č. č. 91/2012 zo dňa 14.
mája 2012 súpis všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal nasledovnú súpisovú zložku:
Por.
súpisová
Opis súpisovej zložky majetku
č.
hodnota
1
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 7842 vedenom správou katastra 45 000,00 €
Nové Zámky, Okres: Nové Zámky, Obec: Nové Zámky, K.ú.: Nové
Zámky
ako:
Byt č. 28, vchod: 9, 5 p. v bytovom dome sup. č. 5231 postavenom na
parc. reg. "C" č. 6927/10 (výmera 758 m2, druh: zastavené plochy a
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OV 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

parc. reg. "C" č. 6927/10 (výmera 758 m2, druh: zastavené plochy a
nádvoria)
Spoluvlastnícky podiel k priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
7857/443651

Správca týmto preraďuje vyššie uvedenú súpisovú zložku zapísanú do súpisu všeobecnej
podstaty do súpisu oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa ČSOB stavebná
sporiteľňa, a.s., pohľadávka zabezpečeného veriteľa je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 1,
celková zabezpečená suma 46 486,79 €.
V Nitre dňa 27.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K008408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Škorňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2012 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por. č. Opis súpisovej zložky majetku
2
Posteľ

súpisová hodnota
350,00 €

3

40,00 €

Stolík so stoličkami

Dôvod zapísania majetku do súpisu; deň zapísania;
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň zapísania:25.06.2012
Dôvod:
§
67
ods.
1/a
Deň zapísania:25.06.2012

V Nitre dňa 27.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K008409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Ratičák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 498/34, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1968
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2011 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvý správcovský dom, k.s., kancelária Žilina, A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina, zástupca kancelárie
JUDr. Pavol Malich, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Miroslav Ratičák, nar. 7.10.1968, bytom
Komenského 498/34, 029 01 Námestovo, IČO: 37 048 228, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 27.10.2011 ponúka v 5. kole ponukového konania majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 50B/2011 dňa 14.3.2011 a 55B/2011 dňa 21.3.2011. Správca vyzýva záujemcov na
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vestníku 50B/2011 dňa 14.3.2011 a 55B/2011 dňa 21.3.2011. Správca vyzýva záujemcov na
predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku patriaceho do súpisu
všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou s vyjadrením zástupcu
veriteľov, pokiaľ bude spĺňať podmienky ponukového konania, ktoré sú prístupné za poplatok u
správcu na adrese kancelárie správcu. Podrobné podmienky ponukového konania a zoznam majetku
podliehajúci konkurzu je možné získať u správcu na adrese Prvý správcovský dom, k. s., kancelária
Žilina, A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina za úhradu nenávratného poplatku vo výške 33 EUR za každý
jednotlivý výtlačok do 25.07.2012 do 12:00 hod. po predchádzajúcom kontaktovaní správcu
záujemcom a dohode so správcom na t. č. 52631591 alebo na mailovej adrese
akmalich@akmalich.sk. Záujemcovia doručia svoje ponuky vo forme doporučenej zásielky alebo
osobne v zalepenej obálke s výrazným označením "konkurz Ratičák-neotvárať" na adresu: Prvý
správcovský dom, k. s., kancelária Žilina, A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina , najneskôr do 02.08.2012 do
12:00 hod. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 03.08.2012 o 9:00 hod,
o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca vyhodnotí ponukové konanie a výsledok záujemcom
oznámi do 10.08.2012. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane
nízka.
OV 126/2012

V Žiline, dňa 27.06.2012
Prvý správcovský dom, k. s.

K008410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Dlužanin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Podskalku 32, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2007S1158
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2007
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Štefan Tichý, správca úpadcu Ing. Martin Dlužanin, nar. 3.7.1968, bytom Na Podskalku 32, 066 01
Humenné, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 19.07. 2012 o 10.00 hod. v kancelárii správcu
Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba zástupcu
veriteľov, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis
z OR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Ing. Štefan Tichý, správca

K008411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján DUDÁŠ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Poruba 150, 027 54 Oravská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 23/2011 S647
Spisová značka súdneho spisu:
4K 23/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
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Deň vydania: 2. júla 2012

Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu
Banka: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratialava, IČO: 31335004
Číslo účtu : 2059780901/5900
Zostatková suma:

161,44 EUR

Súpisna hodnota:

161,44 EUR

K008412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALTECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35802405
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohdan Jakubis
Sídlo správcu:
Zámocká 10, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2011 S1573
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Bohdan Jakubis
správca úpadcu
GALTECH, s.r.o. v konkurze
so sídlom: Rybničná 40, 835 54 Bratislava
IČO: 35 802 405

Sp. Zn.: 4K/82/2011 S1573

ZÁPISNICA Z KONANIA 2. SCHôDZE VERITEĽOV

úpadcu
spoločnosti GALTECH, s.r.o. v konkurze
so sídlom: Rybničná 40, 835 54 Bratislava
IČO: 35 802 405,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27.06.2012
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Deň vydania: 2. júla 2012

o 10:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu

Miesto konania: priestory kancelárie správcu na ul. Zámocká 10, 811 01 Bratislava

Termín konania: 27.06.2012

Začiatok schôdze: 10:00 hod.

Predseda schôdze: JUDr. Bohdan Jakubis, správca

V konkurznej veci úpadcu: GALTECH, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Rybničná 40, 835 54 Bratislava,
IČO: 35 802 405

Na začiatku schôdze veriteľov boli prítomní:

1. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Bohdan Jakubis
2. Veritelia – nedostavil sa žiadny z veriteľov

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver

ad. 1) Správca konštatuje, že schôdza veriteľov bola zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
v Obchodnom vestníku SR č. 109/2012 dňa 07.06.2012 s vyššie uvedeným programom. Správca
riadne zvolal schôdzu veriteľov jednak oznámením v OV za dodržania lehoty medzi zvolaním
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riadne zvolal schôdzu veriteľov jednak oznámením v OV za dodržania lehoty medzi zvolaním
a konaním schôdze veriteľov podľa § 34 ods. 4 ZKR, jednak telefonickým kontaktovaním jednotlivých
veriteľov, oprávnených hlasovať na schôdzi veriteľov. Napriek vyššie uvedenému sa nedostavil žiadny
z veriteľov a schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná (§ 35 ods. 3 prvá veta ZKR).
OV 126/2012

ad. 3) Voľba zástupcu veriteľov
Nakoľko sa schôdze veriteľov nezúčastnil žiadny veriteľ, voľba zástupcu veriteľov sa nekonala a
pôsobnosť zástupcu veriteľov aj naďalej vykonáva súd.

ad. 5) Záverom správca o 10:15 hod. ukončil zasadnutie schôdze veriteľov.

V Bratislave dňa 27.06.2012

....................................................................
JUDr. Bohdan Jakubis
predseda schôdze veriteľov

K008413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Škorňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2012 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Škorňák, nar. 23.11.1981, bytom
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky týmto OPRAVUJE pôvodný Oznam o zvolaní
schôdze veriteľov zverejnený v obchodnom vestníku č. 114/2012 zo dňa 14.06.2012 z dôvodu
zmeny bodu č. 4 programu schôdze, ktorý sa mení z Voľby veriteľského výboru na Voľbu zástupcu
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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zmeny bodu č. 4 programu schôdze, ktorý sa mení z Voľby veriteľského výboru na Voľbu zástupcu
veriteľov.
OV 126/2012

V Nitre dňa 27.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K008414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 5, 094 09 Majerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka: Marcela Hromadu, nar. 16.07.1979, bytom 094 09 Majerovce 5, na majetok
ktorého bol uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn. 3K/2/2012 vyhlásený konkurz, oznamujeme,
že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu – BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy od 9.00 do 15.00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel.
čísle: 02/50202911.
Vo Vranove nad Topľou dňa 27.06.2012
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K008415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RM ŠPORTLINE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 37, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 956 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Marcineková
Sídlo správcu:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2011 S1386
Spisová značka súdneho spisu:
3R/7/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RM ŠPORTLINE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trnavská 37, 831 04 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 44 956 541
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Marcineková
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Deň vydania: 2. júla 2012

Sídlo správcu: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2011/S1386
Spisová značka súdneho spisu: 3R/7/2011
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z II. zasadnutia veriteľského výboru
v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov
Úpadca: RM ŠPORTLINE s.r.o., so sídlom: Trnavská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 44 956 541
Sp. zn.: 3R/7/2011
Miesto konania: kancelária správcu so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Dátum konania: 27. 6. 2012 so začiatkom o 10:00 hod.
Program: 1. Otvorenie
2. Rôzne
3. Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu
4. Záver
Prítomní: Sociálna poisťovňa, ústredie na základe poverenia Mgr. Božena Birošová – predseda
Slovenské združenie telesnej kultúry zastúpený zastúpené Mgr. Viktor Karel
SR- Finančné riaditeľstvo SR – DÚ BA na základe poverenia Ing. Valéria Mandulová
JUDr. Miroslava Marcineková – správca

1. Otvorenie
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod a privítal prítomných
členov veriteľského výboru. Konštatoval, že sú prítomný všetci členovia veriteľského výboru, a teda
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2. Rôzne
Prítomní členovia veriteľského výboru sa vyjadrili k žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na
speňaženie majetku.
Predseda veriteľského výboru – Sociálna poisťovňa, ústredie uviedol námietky k žiadosti, pričom
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Predseda veriteľského výboru – Sociálna poisťovňa, ústredie uviedol námietky k žiadosti, pričom
navrhol predĺžiť lehotu na podávanie ponuky, a to z navrhovaných 7 kalendárnych dní na 14
kalendárnych dní. Ďalej odporučil speňažiť majetok za najvyššiu ponúkanú cenu, ktorá v prvom
ponukovom konaní nesmie byť nižšia ako 100 %. Taktiež odporučil vyňať bod vylúčenie majetku s tým,
že sa k tomuto bodu bude vyjadrovať neskôr.
OV 126/2012

Člen veriteľského výboru SR – Finančné riaditeľstvo – DÚ BA takisto nesúhlasil s ponechaním bodu
vylúčenie majetku. Navrhol, že v prípade neúspešného ponukového konania, by sa malo pristúpiť
k speňaženiu jednotlivých súborov hnuteľných vecí.
Ďalšie návrhy neboli predložené.
3. Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať na základe žiadosti o uloženie záväzného pokynu, ktorá
bola doručená jednotlivým členom veriteľského výboru správcom JUDr. Miroslavou Marcinekovou,
o speňažení majetku úpadcu ako podniku (celku) prostredníctvom ponukového konania.
Vo vzťahu k predlženiu lehoty na podávanie ponuky z navrhovaných 7 na 14 kalendárnych dní,
navrhol predseda VV hlasovať nasledovne:
Hlasovanie:
ZA: 3 / všetci
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor súhlasí s predlžením lehoty na podávanie ponuky na 14 kalendárnych dní.

Vo vzťahu k vypusteniu bodu č. 6.3, 7.6 a 7.7 Vylúčenie majetku v záväznom pokyne na
speňaženie, dal predseda VV hlasovať nasledovne:
ZA: 3
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením bodu 6.3., 7.6 a 7.7 (vylúčenie majetku) zo záväzného
pokynu na speňaženie majetku.

Vo vzťahu k odpredaju podniku ako celku za 50 % súpisovej hodnoty v I. kole ponukového
konania, tak ako je uvedené v záväznom pokyne predloženom členom VV dal predseda VV hlasovať
Sekcia edičných činností
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konania, tak ako je uvedené v záväznom pokyne predloženom členom VV dal predseda VV hlasovať
nasledovne:
OV 126/2012

ZA: 2 - SZTK, Daňový úrad Bratislava
PROTI: 1 – Sociálna poisťovňa
ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor súhlasí s odpredajom podniku ako celku za 50 % súpisovej hodnoty v I. kole
ponukového konania.

Vo vzťahu k odpredaju majetku po jednotlivých súboroch majetku, v prípade, že sa nepodarí
odpredať podnik ako celok v III. Kolách dal predseda VV hlasovať nasledovne
ZA: 3 / všetci
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov VV bolo prijaté
Uznesenie č. 4 :
Veriteľský výbor súhlasí, aby sa odpredal majetok po jednotlivých súboroch v prípade, že sa
nepodarí speňažiť majetok (odpredať ) ako podnik celok v III. Kolách ponukového konania.

Vo vzťahu k navrhovaným zmenám, ktoré boli prijaté zo strany jednotlivých členov VV,
predseda navrhol hlasovať o záväznom pokyne na speňaženie majetku v zmysle prijatých zmien
nasledovne:
ZA: 2 SZTK, Daňový úrad Bratislava
PROTI: 1 – Sociálna poisťovňa
ZDRŽAL SA: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov VV bolo prijaté
Uznesenie č. 5 :
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu JUDr. Miroslave Marcinekovej záväzný pokyn na
speňaženie majetku úpadcu ako podniku (celku) prostredníctvom ponukového konania
v zmysle prijatých zmien.

4. Záver
Sekcia edičných činností
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Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10, 27 hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval
za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení
zákonným spôsobom v Obchodnom vestníku. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je záväzný
pokyn na speňaženia prijatý (schválený) zo strany veriteľského výboru.
V Bratislave dňa 27. 6. 2012
Zápisnicu spísal:
v Bratislave

Predseda veriteľského výboru, Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom

Mgr. Božena Birošová - na základe poverenia

K008416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Miklóši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 2297/152, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 1K35/2011-S514
Spisová značka súdneho spisu:
1K35/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy za mesiac marec 2012 vo výške 512,89 €, súpisová hodnota
512,89 €
Iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy za mesiac apríl 2012 vo výške 333,85 €, súpisová hodnota
333,85 €
Iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy za mesiac máj 2012 vo výške 308,54 €, súpisová hodnota
308,54 €
Hnúšťa,27. júla 2012
JUDr. Ján Čipka, správca

K008417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Klčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2011 S1410
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 2. júla 2012

32K/30/2011
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Klčo, nar. 29.09.1974, bytom M. R.
Štefánika 463/21, 934 01 Levice (ďalej ako „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.:
32K/30/2011, týmto správca v súlade s ust. §-u 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), v spojení s ust. §-u 50 ods. 2 a 3
Vyhlášky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR v znení neskorších
predpisov zverejňuje nasledovný
Návrh konečného rozvrhu výťažku
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 12.063,67 €
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.713,12 €

Poučenie:
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu
nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je vhodné vopred
nahlásiť písomne – elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu:
nagy.spravca@gmail.com alebo telefonicky na t.č.: 0948/207474.
V zmysle ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 20 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
Každý nezabezpečený veriteľ úpadcu Štefan Klčo, trvale bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice,
má právo v lehote 15 dní od zverejnenia návrhu končeného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku
požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnil odôvodnené
námietky.

V Nitre, dňa 27.06.2012

Mgr. Roman Nagy, správca

K008418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS, spol. s r.o. Sobrance
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
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Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012S1158
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
OV 126/2012

ODPIS zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní úpadcu RESS, spol. s r.o.
Sobrance, Budovateľská 1302, Vranov nad Topľou, IČO: 31700217, sp.zn. 2R/1/2012
Dátum: 22.06.2012
Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova č. 48, Bratislava, 8. posch.
Správca: Ing. Štefan Tichý
Zoznam členov veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, zastúpená: JUDr. Daniel Kello na základe poverenia, predseda
veriteľského výboru
-

DREVO TRADE EU s.r.o., konajúci Ing. Michal Hreňovčík, konateľ, člen veriteľského výboru

-

LESSY s.r.o., konajúci Jaroslav Vasiľ, konateľ, člen veriteľského výboru

Program 2. Zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 143 zák. č. 7/2005 o predĺžení lehoty na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru
3. Rôzne / záver
Po vykonanej rozprave hlasovali členovia veriteľského výboru o nasledujúcom uznesení:
Uznesenie č.1:
Veriteľský výbor schvaľuje návrh správcu – reštrukturalizačného plánu na predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému
výboru o 60 dní.
Hlasovanie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. – PROTI
DREVO TRADE EU s.r.o. – ZA
LESSY s.r.o. – ZA
Na základe hlasovania predseda veriteľského výboru oznámil, že veriteľský výbor sa uzniesol
a odsúhlasil návrh správcu – predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.
Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č.1:
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Veriteľský výbor schvaľuje návrh správcu – reštrukturalizačného plánu na predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému
výboru o 60 dní.
Poznámka správcu: termín predloženia reštrukturalizačného plánu najneskôr do 21.08.2012.
Odpis zápisnice vyhotovil: Ing. Štefan Tichý
Plné znenie zápisnice k nahliadnutiu v kancelárii správcu alebo na Okresnom súde v Prešove.

K008419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS, spol. s r.o. Sobrance
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012S1158
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉKO VÝBORU
Dlžník: RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
31 700 217.
v veci reštrukturalizácie č.k. 2R/1/2012, konanej dňa 29.05.2012 o 11.00 hod.
Miesto konania : kancelária správcu Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou
Prítomní : členovia veriteľského výboru
1. DREVO TRADE EU, s.r.o.
2. Slovenská Sporiteľňa
3. LESSY s.r.o.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
Voľba predsedu veriteľského výboru.
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru navrhol za predsedu veriteľského výboru
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Za voľbu tohto veriteľa hlasovali:
1. DREVO TRADE EU, s.r.o. - áno
2. Slovenská Sporiteľňa - áno
3. LESSY s.r.o. - áno
UZNESENIE:
Správca po ukončenom hlasovaní konštatuje, že predsedom veriteľského výboru je Slovenská
sporiteľňa, a.s.
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Zápisnicu spísal a podpísal: Ing. Štefan Tichý, správca

K008420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

ELEKTROMAC Bratislava, spol. s r.
o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 332 788
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Tumravina 9, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2010_S-1312
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty

Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 158 702,93 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 57 816,13 EUR
Poučenie správcu: Rozvrhuje sa 85 000,29 EUR z čistého výťažku 100 886,80 EUR (pre ponechanie
rezervy na budúce pohľadávky proti podstate podľa zákona). Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať
do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v kancelárii správcu Mgr. Michala Mihálika, Obchodná 2, 811
06 Bratislava v úradných hodinách správcu. Nahliadnutie do návrhu čiastkového rozvrhu je vhodné
vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0911 787 837. Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 30 dní od
zverejnenia tohto návrhu požiadať veriteľský výbor, aby proti návrhu uplatnil odôvodnené námietky.

K008421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VL – MONTEX, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik č. 403, 946 18 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 566 535
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2012
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Pripísanie poznámky o spornom zápise v oddelenej podstate veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, číslo zabezpečenej pohľadávky 259:
č. súp.
dlžník
zložky

170

171

právny dôvod vzniku
pohľadávky

sporný zápis
celková suma
súpisová
a mena
hodnota dôvod zápisu
pohľadávky

úplné neuhradenie faktúry
Metrostav SK a.s.,
č. 12/05/09-M na sumu
Mlynské Nivy 68,
23.588,28
€
zo
dňa 1 982,21 €
824 77 Bratislava,
5.6.2009
splatnej
dňa
IČO: 35 721 278
5.7.2009
úplné neuhradenie faktúry
Metrostav SK a.s.,
č. 16/05/09-M na sumu
Mlynské Nivy 68,
4.298,28
€
zo
dňa 361,20 €
824 77 Bratislava,
29.5.2009 splatnej dňa
IČO: 35 721 278
29.6.2009
neuhradenie
faktúry
č.
Metrostav SK a.s.,
44/08/2009
na
sumu

1 982,21 €

361,20 €

Metrostav SK
a.s., Mlynské
uplatnenie
práva
Nivy 68,
vylučujúceho zapísanie
824
77
majetku
do
súpisu
Bratislava,
majetku úpadcu
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Metrostav SK a.s.,
44/08/2009
na
sumu
Mlynské Nivy 68,
8.745,17
€
zo
dňa 8 745,17 €
824 77 Bratislava,
11.9.2009 splatnej dňa
IČO: 35 721 278
11.10.2009
úplné neuhradenie faktúry
Metrostav SK a.s.,
č. 33/06/2009 na sumu
Mlynské Nivy 68,
49.801,12
€
zo
dňa 4 184,97 €
824 77 Bratislava,
7.7.2009
splatnej
dňa
IČO: 35 721 278
7.8.2009

Deň vydania: 2. júla 2012
majetku úpadcu
8 745,17 €

Bratislava,
IČO: 35 721
278

4 184,97 €

B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K008422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

METALCAST, spol. s r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Bar 331, 930 33 Horný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 550
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca Úpadcu zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.07.2012 o 10.15 hod.
na adrese: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, 2. poschodie s nasledovným programom
schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. Voľba člena veriteľského výboru, namiesto člena, ktorému v konaní zanikla účasť
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Dôvodom zvolania schôdze veriteľov je skutočnosť, že pôvodnému členovi veriteľského výboru, ktorým
bola Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 (ďalej
len "SP") zanikla účasť vo veriteľskom výbore z dôvodu prevodu prihlásených pohľadávok SP (v
hodnote 19.986,50 EUR) na spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len "SK"). Konkurzný súd v zmysle zverejnenia v Obchodnom
vestníku SR č. OV 2012/6 zo dňa 10.01.2012 uznesením sp. zn. 25K/31/2010 - 581 zo dňa 29.12.2011
(ďalej len "Uznesenie") povolil na základe vyššie uvedeného prevodu pohľadávok vstup nového
veriteľa, ktorým je SK. Uznesenie v zmysle zverejnenie v OV SR č. OV 2012/25 zo dňa 06.02.2012
nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2012, čím SP účinne zaniklo postavenie veriteľa (SK účinne
vzniklo postavenie veriteľa v rozsahu prihlásených pohľadávok SP) a člena veriteľského výboru v
konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu.
SKP, k.s. správca úpadcu METALCAST, spol. s r.o. "v konkurze"
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K008423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FCC, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 164, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 622
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Garbiarska 2, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/47/2010 - S1407
Spisová značka súdneho spisu:
26K/47/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie – 2. kolo.
JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu FCC, s.r.o. v konkurze, so sídlom Obchodná 164, 078 01
Sečovce, IČO: 36665622, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov Leasing Slovenskej
sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu: pohľadávky z obchodného styku zverejnené v OV č.
220/2011 zo dňa 16.11.2011 a v OV č. 111/2012 zo dňa 11.6.2012:
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však 50% súpisovej hodnoty
majetku.
2. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
·
·

·
·
·
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia
občianskeho preukazu resp. obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby),
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy,
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej
obálke s označením „ponukové konanie FCC, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 10 dní od
zverejnenia v Obchodnom vestníku,
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
50 % z navrhovanej kúpnej ceny.

3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie
ponúk zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu:
0552862696/0900 zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej
cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad,
ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo
verejnom ponukovom konaní vrátená.
4. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného
majetku úpadcu po dohode so správcom podstaty na tel. č. 0908331759 alebo emaily:
spravca.morochovic@gmail.com.
5. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
požadované podmienky sa nebude prihliadať.
6. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú
ponuku, v ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
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ponuku, v ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, o čom vyhotoví záznam a záujemcom oznámi výsledok. Pri otváraní obálok majú právo byť
prítomný zástupcovia príslušného orgánu. Víťazom verejného ponukového konania sa stane
záujemca, spĺňajúci podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca podstaty uzavrie s
víťazom verejného ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až
po doplatení celej kúpnej ceny. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek
tomu odmietne na výzvu uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 30 % z navrhnutej kúpnej ceny.
8. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako
prvá.
JUDr. Martin Morochovič, správca FCC, s.r.o. v konkurze

K008424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vyhnička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamnického 8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Tumravina 9, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2009_S-1312
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: notebook zn. TOSHIBA; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová
hodnota
majetku:
116,18
EUR
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: veža zn. PANASONIC; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová
hodnota
majetku:
49,79
EUR
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Nábytok zn. Viktória; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota
majetku:
49,79
EUR
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Sedacia súprava; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2; súpisová hodnota
majetku:
66,39
EUR
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: mikrovlnná rúra zn. WHIRPOOL; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2;
súpisová hodnota majetku: 33,20 EUR
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 22.05.2012; na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava
IV zo dňa 17.01.2012, č.k. 16C/142/2010 o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
boli uvedené súpisové zložky majetku nahradené pohľadávkou z vyrovnacieho podielu vo výške
43.015,35 EUR.

K008425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostúr Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 332, 976 13 Slovenská Ľupča
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 332, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7408247484
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Kollárova 259/7, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: S1250 - 1K 12/2012
Spisová značka súdneho spisu:
1K 12/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
OV 126/2012

Ing. Ernest Mésároš, správca konkurznej podstaty úpadcu: Kostúr Ivan, bytom Podkonice 332, 97601
Slovenská Lupča, narodený 24.08.1974, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 2 ZKR zvolávam prvú schôdzu
veriteľov na deň 17.júla 2012 o 14,00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu, Dom služieb, SNP
269/13, 962 31 Sliač. Program schôdze: 1. Otvorenie. 2. Správa o činnosti správcu o stave
konkurzného konania. 3. Voľba zástupcu veriteľov. 4. Rôzne a záver.
Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti a právnicke osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K008426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Valent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánova 803/10, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2012 S310
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
Úpadcu: Ing. Igor Valent, nar. 17.01.1951, bytom Orgovánova 803/10, 900 29 Nová Dedinka
Spisová značka súdneho spisu: 2K/2/2012
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2012 S310
Dátum a čas konania: 26.06.2012 o 09,00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

Prítomní:

a) Predseda schôdze: JUDr. Karol Kovár, správca
b) Zapisovateľ: Mgr. Hana Horňáková
c) Veritelia:
1)
MUDr. Eva Sir El Khatimová, bytom Gen. Klapku 60, 945 01 Komárno, zast. Mgr. Radovan
Valent, na základe plnomocenstva zo dňa 21.06.2012, počet hlasov: 0
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2)

Deň vydania: 2. júla 2012

Mgr. Radovan Valent, bytom Pavlovova 4, 821 08 Bratislava, počet hlasov: 0

3)
Ing. Mikuláš Labský, bytom Hornádska 4, 821 08 Bratislava + právna zástupkyňa JUDr. Viera
Perutková, advokátka, na základe plnomocenstva zo dňa 30.05.2012, počet hlasov: 0
d) Úpadca: Ing. Igor Valent - osobne
Prítomnosť veriteľov a úpadcu bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje
zoznam prítomných veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
3. Správa o stave majetku úpadcu
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
6. Záver

Nakoľko správca ako predseda schôdze po vykonanej prezentácii veriteľov zistil, že žiaden
z prítomných veriteľov nedisponuje hlasovacím právom, skonštatoval, že schôdza veriteľov nie je
v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Veritelia č. 1 a č. 2 nedisponujú hlasovacím právom v zmysle
§ 35 ods. 4 ZKR v spojení s § 95 ods. 3 a 9 ods. 2 ZKR a to z dôvodu, že sa jedná o osoby spriaznené
s úpadcom, konkrétne blízke osoby úpadcu (sestra a syn úpadcu). Veriteľ č. 3 nedisponuje hlasovacím
právom v zmysle § 28 ods. 3 ZKR a to z dôvodu, že si svoju pohľadávku prihlásil po základnej
prihlasovacej lehote (po 45 dňoch odo dňa vyhlásenia konkurzu). Nakoľko schôdza veriteľov nebola
uznášaniaschopná, nebolo možné ju otvoriť a prejednať jednotlivé body jej programu. Napriek tomu
správca neformálnou cestou informoval prítomných veriteľov o stave a priebehu konkurzného konania
a zodpovedal ich otázky.
Z dôvodu neuznášaniaschopnosti schôdze veriteľov nebolo možné zvoliť zástupcu veriteľov
z prítomných veriteľov a preto v zmysle § 39 ods. 1 ZKR pôsobnosť zástupcu veriteľov prechádza
na súd.
V Bratislave, dňa 26.06.2012

JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty, predseda schôdze veriteľov

K008427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

FEX kovovýroba, Miroslav Krajíček
s.r.o.
Kopčanská 35, 908 51 Holíč
34 112 057
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 2. júla 2012

JUDr. Alexander Floriš
Paulínska 24, 917 01 Trnava
S25K/1/2008
25K/1/2008
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu FEX kovovýroba, Miroslav Krajíček s.r.o.,
so sídlom Kopčanská 35, 908 51 Holíč, IČO: 34 112 057
Začiatok zasadnutia: 27.6.2012 o 11.00 hod.
Miesto zasadnutia: kancelária správcu JUDr. Alexandra Floriša, Paulínska 24, 917 01 Trnava
Prítomní:
1. RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 595 804
2. VÚB Factoring, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 345 310
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874
4. SR-Finančné riaditeľstvo SR-Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
5. ČSAD Invest Logistics, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 082
1. Veriteľský výbor zasadol okamžite po skončení schôdze veriteľov za účelom voľby predsedu
veriteľského výboru. Keďže sú prítomní všetci zvolení členovia veriteľského výboru, konštatuje sa, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2. Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu o voľbe člena veriteľského výboru:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 za
predsedu veriteľského výboru.
Uznesenie:
Veriteľský výbor volí veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874 za predsedu veriteľského výboru.
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5 hlasov
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Následne predseda ukončil zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnica skončená a podpísaná o 11.25 hod.
podpísaný predseda veriteľského výboru
K008428
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Deň vydania: 2. júla 2012

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Valent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánova 803/10, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2012 S310
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej zložky majetku úpadcu č. 4:

Číslo súpisovej zložky: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky: mesačný príjem z dôchodku v alikvotnej výške 428,31 EUR/mesačne
Súpisová hodnota: 428,31 EUR/ mesačne
Deň zapísania: 21.05.2012
Dôvod zapísania: výlučné vlastníctvo úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, podľa úpadcom
predloženého zoznamu majetku
Tretia osoba:
Sporný zápis:

JUDr. Karol Kovár, správca

K008429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Paulusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
067 03 Krásny Brod 157 175, 067 03 Krásny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2010 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo stretnutia správcu a zástupcu veriteľov
Dňa 26.06.2012 sa v kancelárii správcu JUDr. Slavomíra Dubjela na Puškinovej ul. č. 16 v Prešove
uskutočnilo vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadkyne Gabriely Paulusovej, nar.
12.03.1964, trvale bytom 067 03 Krásny Brod stretnutie správcu majetku úpadkyne s JUDr.
Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 2. júla 2012
reštrukturalizácie
12.03.1964, trvale bytom 067 03 Krásny Brod stretnutie správcu majetku úpadkyne s JUDr.
Rastislavom Hudákom, advokátom, ktorý je substitučným zástupcom spoločnosti HMG & PARTNERS,
s.r.o. - právneho zástupcu spoločnosti GENERAL FACTORING, a.s., ktorá je zástupcom konkurzných
veriteľov.
OV 126/2012

Toto stretnutie bolo zvolané JUDr. Slavomírom Dubjelom, správcom.
Stretnutie sa uskutočnilo v čase od 08.00 hod. do 9.00 hod.
Prítomný zástupca veriteľov:
GENERAL FACTORING, a.s.
so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825
zastúpený HMG PARTNERS, s.r.o
substitučný zástupca prítomný na stretnutí: JUDr. Rastislav Hudák, advokát
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Podanie informácie o priebehu speňažovania nehnuteľného majetku
3. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku
4. Záver.
1. Otvorenie schôdze
Správca JUDr. Slavomír Dubjel privítal prítomného zástupcu veriteľov a oboznámil ho s programom
schôdze.
2. Podanie informácie o priebehu speňažovania nehnuteľného majetku
Správca na stretnutí informoval zástupcu veriteľov o postupe speňažovania nehnuteľného majetku,
ktorý je súčasťou súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 221/2010
(K011258, K011260) dňa 18.11.2010. Všetky spoluvlastnícke podiely pozemkov zapísané v súpise
všeobecnej podstaty boli ponúknuté na odkúpenie ostatným podielovým spoluvlastníkom týchto
pozemkov zapísaných na príslušných listoch vlastníctva. Správca pri tom postupoval v súlade so
záväzným pokynom, ktorý mu bol udelený zástupcom veriteľov ako príslušným orgánom podľa § 82
a nasl. zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) na
stretnutí dňa 19.01.2011 a v súlade s ust. § 93 ods. 1 ZKR.
Dňa 21.01.2011 boli všetkým ostatným podielovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov zaslané
výzvy na uplatnenie predkupného práva, ktorými bolo podielovým spoluvlastníkom týchto
nehnuteľností ponúknuté odkúpenie podielu úpadkyne za súpisovú hodnotu majetku. Uplatnenie
predkupného práva bolo možné písomne u správcu a to do 60 dní od doručenia výzvy na uplatnenie
predkupného práva. Rovnako bola výzva na uplatnenie si predkupného práva zaslaná aj Slovenskému
pozemkovému fondu spravujúcemu nehnuteľnosti neznámych vlastníkov.
So žiadosťou o poskytnutie súčinnosti sa správca obrátil aj na obec Krásny Brod, pričom predmetom
súčinnosti malo byť zverejnenie výzvy na uplatnenie si predkupného práva na úradnej tabuli obce po
dobu 60 dní a to vzhľadom na to, že všetky pozemky, ktorých je úpadkyňa podielovou
spoluvlastníčkou sa nachádzajú v obci Krásny Brod, katastrálnom území Krásny Brod.
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Súčasne bola výzva na uplatnenie si predkupného práva týkajúca sa všetkých nehnuteľností
zapísaných v súpise všeobecnej podstaty zverejnená v obchodnom vestníku č. 33/2011 dňa 17.2.2011
(K001780).
Na výzvu na uplatnenie si predkupného práva reagovali nasledovné osoby:
Tatiana Hicová, trvale bytom Štefánikova 926/4, 091 01 Stropkov, dátum nar. 13.09.1963 predkupné právo bolo uplatnené k súpisovej zložke majetku: pozemok, lesný pozemok o výmere
2
52.841 m , obec Krásny Brod, katastrálne územie Krásny Brod, číslo LV: 943, parcelné číslo 1136/1,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 24/11.520, súpisová hodnota majetku: 110,10 €
Odpoveď na výzvu na uplatnenie predkupného práva p. Tatiana Hicová doručila správcovi do
kancelárie dňa 09.02.2011, teda v stanovenej 60 dňovej lehote.
Ľuba Savčáková, trvale bytom Poľná 17, Medzilaborce, právne zast. JUDr. Ivanom Savčákom,
advokátom – predkupné právo bolo uplatnené k súpisovej zložke majetku: pozemok, lesný pozemok
2
o výmere 52.841 m , obec Krásny Brod, katastrálne územie Krásny Brod, číslo LV: 943, parcelné číslo
1136/1, spoluvlastnícky podiel úpadcu 24/11.520, súpisová hodnota majetku: 110,10 € a k súpisovej
2,
zložke majetku pozemok, lesný pozemok o výmere 83.793 m , obec Krásny Brod, katastrálne územie
Krásny Brod, číslo LV: 1234, parcelné číslo 1138/66, spoluvlastnícky podiel úpadcu 24/11.520
Odpoveď na výzvu na uplatnenie predkupného práva p. Ľuby Savčákovej bola doručená správcovi
dňa 29.04.2011, teda po uplynutí stanovenej 60 dňovej lehoty na uplatnenie predkupného práva.
O uvedenej skutočnosti som listom zo dňa 02.05.2011 informoval právneho zástupcu p. Savčákovej,
JUDr. Ivana Savčáka, advokáta, pričom som mu oznámil, že na odpoveď na výzvu na uplatnenie
predkupného práva p. Savčákovej sa pri speňažovaní majetku nebude prihliadať.
V súvislosti s uplatnením si predkupného práva Tatianou Hicovou bol správcovi udelený zástupcom
veriteľov záväzný pokyn na predaj predmetného majetku záujemkyni. Tá však o uzavretie kúpnej
zmluvy týkajúcej sa nehnuteľností, na ktoré si uplatnila predkupné právo už nemá záujem.
3. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca požiadal zástupcu veriteľov o udelenie záväzného
pokynu na speňažovanie nehnuteľného majetku, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý bol je súčasťou
aktuálneho súpisu všeobecnej podstaty (súpis všeobecnej podstaty zverejnený v obchodnom vestníku
číslo 221/2010 dňa 18.11.2010, K011258 a K011260)
Správca konkrétne požiadal, aby mu zástupca veriteľov uložil nasledovný pokyn:
„Správcovi majetku úpadkyne Gabriela Paulusová, nar. 12.03.1964, trvale bytom 067 03 Krásny Brod
157, ktorým je JUDr. Slavomír Dubjel sa ukladá, aby všetky súpisové zložky majetku, ktoré sú
súčasťou aktuálneho súpisu všeobecnej podstaty ponúkol záujemcom o ich odkúpenie
prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Zástupca veriteľov súhlasí s tým, aby správca za týmto účelom
uzavrel zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom vybraným na základe najvýhodnejšej ponuky
vyhodnotenej vo verejnom ponukovom konaní a rovnako súhlasí s tým, aby nehnuteľnosti, ktoré sú
zapísané v súpise všeobecnej podstaty boli spolu s majetkom zapísaným v súpise oddelenej podstaty
predmetom rovnakej dražby.“
Následne bolo prijaté
uznesenie:
„Správcovi majetku úpadkyne Gabriela Paulusová, nar. 12.03.1964, trvale bytom 067 03 Krásny Brod
157, ktorým je JUDr. Slavomír Dubjel sa ukladá, aby všetky súpisové zložky majetku, ktoré sú
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157, ktorým je JUDr. Slavomír Dubjel sa ukladá, aby všetky súpisové zložky majetku, ktoré sú
súčasťou aktuálneho súpisu všeobecnej podstaty ponúkol záujemcom o ich odkúpenie
prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Zástupca veriteľov súhlasí s tým, aby správca za týmto účelom
uzavrel zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom vybraným na základe najvýhodnejšej ponuky
vyhodnotenej vo verejnom ponukovom konaní a rovnako súhlasí s tým, aby nehnuteľnosti, ktoré sú
zapísané v súpise všeobecnej podstaty boli spolu s majetkom zapísaným v súpise oddelenej podstaty
predmetom rovnakej dražby.“
OV 126/2012

4. Záver
Vzhľadom na to, že program stretnutia bol vyčerpaný, správca poďakoval prítomnému zástupcovi
veriteľom za účasť a stretnutie ukončil.
Stretnutie bolo ukončené o 9.00 hod.
V Prešove, dňa 26.06.2012
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
Zástupca veriteľov:
GENERAL FACTORING, a.s.
so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825
Zastúpený:

HMG PARTNERS, s.r.o

substitučný zástupca prítomný na stretnutí: JUDr. Rastislav Hudák, advokát

K008430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISIDE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rostovská 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 175 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012-S1145
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: ISIDE, s.r.o.,
Rostovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 46 175 580 (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 2K/12/2012 zo dňa 18.06.2012 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: ISIDE, s.r.o., Rostovská 29, 831 06 Bratislava, company
registration number (IČO): 46 175 580 (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court in Bratislava I., No. 2K/12/2012 dated 18th June 2012
bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 22.06.2012.
The bankruptcy was declared on 22nd June 2012.

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

59

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 126/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 2. júla 2012

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Marek Morochovič, správca, Krížna 56, 821 08 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 2K/12/2012.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address : JUDr.
Marek Morochovič, správca, Krížna 56, 821 08 Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District
Court Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 2K/12/2012.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii
na internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has
to be filled in a special registration form. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
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).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but
creditor cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a
proportional satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds
included in the schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the
Commercial Journal after the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes
registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the creditor and the
registered amount (§ 28, section 3 ZKR).
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).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
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In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).
OV 126/2012

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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).
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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in
bankruptcy proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt.
Such a creditor can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by
realization of property, which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors
can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is
secured (§ 28, section 7 ZKR).
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).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is
disregarded from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched
substance as a result of not registered secured claim and such right may be exercised against the
substance as a claim against substance which is being satisfied after satisfaction of all other claims
against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
oznámiť to písomne správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate
and in writing notify the trustee . In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating
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and in writing notify the trustee . In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating
the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).
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K008431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Ľubocká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie hraničiarov 13, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1988
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2012/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca úpadcu: Veronika Ľubocká, bytom: Námestie hraničiarov 13,
851 03 Bratislava, nar.: 14.03.1988, týmto podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno
skladať kauciu na bankový účet konkurznej podstaty úpadcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka,
a.s., č. ú.: 2613453706/1100, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorú má
záujem poprieť.
V Bratislave, dňa 13.06.2012, KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca

K008432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vyhnička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamnického 8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Tumravina 9, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2009_S-1312
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty

Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 43 015,35 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku: 2 463,82 EUR
Poučenie správcu: Rozvrhuje sa 38 000,00 EUR z čistého výťažku 40 551,53 EUR (pre ponechanie
rezervy na budúce pohľadávky proti podstate podľa zákona). Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať
do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v kancelárii správcu Mgr. Michala Mihálika, Obchodná 2, 811
06 Bratislava v úradných hodinách správcu. Nahliadnutie do návrhu čiastkového rozvrhu je vhodné
vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0911 787 837. Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 30 dní od
zverejnenia tohto návrhu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu uplatnil odôvodnené námietky.

K008433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske výrobno-obchodné
družstvo
Modrany 946 33 946 33, 946 33 Modrany
00 193 178

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

62

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 126/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 2. júla 2012

Mgr. Alexandra Rapiová
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
S201101
Z-2-3-K 308/95
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Mgr. Alexandra Rapiová, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske výrobno-obchodné
družstvo, so sídlom Modrany 946 33, IČO: 00 193 178, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel Dr, vl.č.: 62/N, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj súboru
spoluvlastníckych podielov úpadcu na nižšie uvedených pozemkoch (ďalej len „súbor pozemkov“),
ktorý tvorí:
1. spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 22296617740652/48560861938953, na pozemkoch:
parcelné číslo 923/3 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 924 – Orná pôda,
parcelné číslo 1214 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1426 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 1427 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1430 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1436 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1440 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1661/1 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1661/2 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 1661/3 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1665 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1666/1 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 1667/1 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 1667/2 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 1668/1 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 2028/1 – Trvalé trávne porasty,
parcelné číslo 2028/2 – Trvalé trávne porasty,
parcelné číslo 2059/10 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/11 – Záhrady,
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parcelné číslo 2059/12 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/13 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/14 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/15 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/16 – Záhrady,
parcelné číslo 2059/17 – Záhrady,
parcelné číslo 2101/3 – Vinice,
parcelné číslo 2101/4 – Záhrady,
parcelné číslo 2101/6 – Vinice,
parcelné číslo 2112/1 – Trvalé trávne porasty,
parcelné číslo 3004 – Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 3007/1 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 3007/2 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 3011 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 3012 – Lesné pozemky
parcelné číslo 3015 – Lesné pozemky,
parcelné číslo 3485 – Trvalé trávne porasty,
parcelné číslo 3829/6- Orná pôda,
nachádzajúcich sa v Okrese Komárno, Obec Modrany, Katastrálne územie Modrany, zapísaných na
liste vlastníctva č. 1894 vedenom správou katastra v Komárne, a
2.

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3855 5462902549/88137268407538 na pozemkoch:

parcelné číslo 3458/2 – Zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 3458/3 – Zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 3461/4 – Vinice
parcelné číslo 3461/5 – Vinice
parcelné číslo 3865/2 – Orná pôda
parcelné číslo 4466/2 – Orná pôda
nachádzajúcich sa v Okrese Komárno, Obec Modrany, Katastrálne územie Modrany, zapísaných na
liste vlastníctva č. 2509 vedenom Správou katastra v Komárne.
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Záujemcovia o odkúpenie súboru pozemkov doručia ponuku spolu s nižšie uvedenými prílohami,
osobne, alebo formou doporučenej pošty na adresu sídla kancelárie správcu – Dunajská 25, 811 08
Bratislava, v zalepenej obálke označenej „KONKURZ Družstvo v Modranoch“, do 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po
tomto termíne správca nebude prihliadať. Pred predložením ponuky sú záujemcovia povinní zaplatiť
preddavok na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 20.000 € na bankový účet správcu č.:
2624735223/1100, IBAN: SK 98 1100 0000 0026 2473 5223, BIC(SWIFT) : TATRSKBX.
Ponuka musí obsahovať:
a)

označenie záujemcu spolu s jeho emailovou adresou,

b)
označenie predmetu kúpy, pričom súbor pozemkov v podielovom spoluvlastníctve úpadcu
správca odpredá iba ako celok a teda predmetom kúpy môžu byť iba spoluvlastnícke podiely úpadcu
na všetkých vyššie uvedených pozemkoch. Ponuky, ktorých predmet kúpy bude obsahovať iba
niektoré z vyššie uvedených pozemkov správca odmietne,
c)

návrh cenovej ponuky, resp. kúpnej ceny za súbor pozemkov,

d)

splatnosť kúpnej ceny v deň podpísania zmluvy správcom,

e) označenie čísla bankového účtu, na ktorý správca, v prípade neúspechu záujemcu v tomto
ponukovom konaní, vráti záujemcovi zložený peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny,
f) podpis – v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – overený podpis tejto fyzickej osoby. V
prípade právnickej osoby pečiatka právnickej osoby spolu s overeným podpisom štatutárneho orgánu
právnickej osoby.
Prílohou ponuky musia byť tieto doklady:
a) originál alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia, resp. výpis z obchodného registra,
ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace,
b)

fyzická osoba doloží fotokópiu občianskeho preukazu,

c) doklad o tom, že záujemca disponuje s finančnými prostriedkami vo výške ním ponúkanej kúpnej
ceny (napr. výpis z bankového účtu),
d) doklad o zložení preddavku na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 20.000 €, na bankový účet
správkyne: 2624735223/1100. Tento preddavok sa v prípade úspechu záujemcu vo verejnom
ponukovom konaní započíta s kúpnou cenou.
Doručením ponuky v zalepenej obálke označenej „KONKURZ Družstvo v Modranoch“ na adresu
kancelárie správkyne, sa ponuka záujemcu stáva záväznou a nemôže ju odvolať. Otváranie obálok
označených „KONKURZ Družstvo v Modranoch“ sa uskutoční do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúknutej kúpnej ceny za
celý súbor pozemkov. Výsledky ponukového konania oznámi správkyňa všetkým záujemcom v tomto
verejnom ponukovom konaní do 10 pracovných dní od otvorenia obálok. Účastníkovi ponukového
konania, ktorého ponuku správkyňa vyhodnotí ako najvhodnejšiu, oznámi výsledok ponukového
konania písomne a ostatným účastníkom ponukového konania formou emailu, na emailovú adresu
uvedenú v predloženej ponuke.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správkyňa vráti
zložený preddavok na kúpnu cenu do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom došlo k otvoreniu obálok
označených „KONKURZ Družstvo v Modranoch“, na bankový účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.
Zložený preddavok záujemcu, ktorého ponuku správkyňa vyhodnotí ako najvhodnejšiu, sa započíta do
kúpnej ceny za súbor pozemkov. Správkyňa si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného
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kúpnej ceny za súbor pozemkov. Správkyňa si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného
ponukového konania alebo verejné ponukové konanie zrušiť. Správkyňa si taktiež vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky.
OV 126/2012

V Bratislave, dňa 27.06.2012
Mgr. Alexandra Rapiová, správca

K008434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šuhajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 12, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1972
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2012 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Peter Šuhajda Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Krivánska 12, 974 11 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 15.4.1972 Titul,
meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
sp. zn. správcu: 2K/14/2012 S 1433
k sp. zn.: 2K/14/2012

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s. kancelária: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Peter Šuhajda, trvale bytom Krivánska 12, 974 11 Banská Bystrica podľa ust. §34 a§
35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 15.08.2012 o 14:00 hod.
(prezentácia od 13:30 hod.) na adrese kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, zasadačka na I.
posch.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§107 ods. 2 ZKR),
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4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.

V Bratislave, dňa 27.06.2012

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár
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K008443
4CoKR/5/2012
Spisová
značka:
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka EUROPEAN TRADING, s.r.o., Duklianska
2840, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 262, zastúpeného JUDr. Matejom Valašikom, advokátom, so
sídlom kancelárie ul. 29 augusta 5, 811 08 Bratislava, správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so sídlom
kancelárie Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu
dlžníka zo dňa 15.6.2011, o odvolaní dlžníka, prostredníctvom jeho právneho zástupcu proti uzneseniu
Okresného súdu Prešov, č.k. 1R/11/2010-461 zo dňa 17.4.2012, takto
rozhodol
M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že potvrdzuje plán.
Reštrukturalizáciu končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.
Krajský súd v Košiciach dňa 25.6.2012
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K008444
Spisová
značka:

4K/30/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Peter Egreši, nar. 16.08.1981, trvale
bytom Svätoplukova 2660/16, 902 01 Pezinok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Peter Egreši, nar. 16.08.1981, trvale bytom Svätoplukova 2660/16, 902 01 Pezinok
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Egreši, nar. 16.08.1981, trvale bytom Svätoplukova
2660/16, 902 01 Pezinok.
Poučenie:

Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008445
Spisová
značka:

4K/6/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika
379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 3 6690 422, právne zastúpeného: Mgr. Peter Gemeran, advokát, so
sídlom Župné nám. č. 3, 811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2M
elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14,
851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237.
Sekcia edičných
činností Marko, so sídlom kancelárie Páričkova
Súd ustanovuje do funkcie správcu:
Mgr. Dušan
Redakcia Obchodného vestníka
18, 821 08 Bratislava.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14,
851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237.
OV 126/2012

Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova
18, 821 08 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. 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). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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
Sekcia edičných činností
(§ 28 ods. 7 ZKR).
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právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
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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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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alebo k icha zástupcom možno mať pochybnosti o ich
OV 126/2012
Deň vydania: 2. júla 2012
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
reštrukturalizácie
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008446
Spisová
značka:

4K/17/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- Advokátska kancelária Dr. Ivan Piterka, s.r.o.,
Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 803 782, likvidátora obchodnej spoločnosti BOND Business
Services, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOND Business Services, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Múzejná
4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758
rozhodol

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BOND Business Services, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758, pre nedostatok majetku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008447
Spisová
značka:

2K/58/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SUI GENERIS,
s.r.o., so sídlom Teplická 1375/5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 890 908, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: SUI GENERIS, s.r.o., so sídlom Teplická 1375/5, 831 02
Bratislava, IČO: 35 890 908 správcu: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 400.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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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Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008448
Spisová
značka:

2K/58/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SUI GENERIS, s.r.o., so sídlom Teplická
1375/5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 890 908, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SUI
GENERIS, s.r.o., so sídlom Teplická 1375/5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 890 908, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Weis, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
značka správcu: S 1482, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 6 638,78 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.6.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008449
Spisová
značka:

4K/82/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GALTECH, s.r.o., so
sídlom Rybičná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 35 802 405, správcom ktorého je JUDr. Bohdan Jakubis, so
sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1573, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Bohdan Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1573, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 3 485,36 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008450
6K/9/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALLPHARMA, s.r.o., so sídlom
Kladnianská 34, 821 05 Bratislava, IČO: 35 963 247, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: ALLPHARMA, s.r.o., so sídlom Kladnianská 34, 821 05 Bratislava, IČO: 35 963 247, o určení
odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
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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rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Záhrebská, P.O.BOX
75 6, 810 05 Bratislava 15, zn. správcu: S 398, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 808,85 Eur.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15, zn. správcu: S 398, nespotrebovanú časť preddavku
vo výške 850,85 Eur, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 27/12, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008451
Spisová
značka:

6R/5/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TWOpoint Industry, s.r.o., so sídlom
Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO: 44 587 392, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 23066/V, o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: TWOpoint
Industry, s.r.o., so sídlom Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO: 44 587 392, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08
Bratislava I, značka správcu: S 483, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).

Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008452
Spisová
značka:

2K/9/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: Mária Braunová, Ľanová 8, 821 01 Bratislava,
likvidátor obchodnej spoločnosti FERROBANKA, a. s. v likvidácii, so sídlom Ráztočná 59, 821 07
Bratislava, IČO: 36 725 161, uznesením č. k. 2K/9/2012-172 zo dňa 25.05.2012, zastavil pre
nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: FERROBANKA, a. s. v likvidácii, so sídlom
Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 36 725 161. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2012.

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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Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K008453
Spisová
značka:

2K/54/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LAND PRESS a.s.,
so sídlom Radvanská 38, 811 01 Bratislava, IČO: 43 998 836, správcom ktorého je JUDr. Juraj Bašňák,
so sídlom kancelárie Záhrebská 6, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1451, rozhodol o vstupe
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.6.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K008454
Spisová
značka:

2K/25/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Valášik, nar. 15. 10. 1960,
bytom 963 01 Krupina, Malinovského 19, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Milan Valášik, nar. 15. 10. 1960, bytom 963 01 Krupina,
Malinovského 19.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Mgr. Petra Daniela,
so sídlom kancelárie Bakossova 14464/3 B, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. 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; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Sekcia edičných
činností
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej
lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
Redakcia Obchodného vestníka
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
reštrukturalizácie
veta ZKR).
4. 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).
5. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.6.2012
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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Deň vydania: 2. júla 2012

Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008455
Spisová
značka:

2K/75/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BLUE STARS,
s.r.o., so sídlom 982 01 Gemer 125, IČO: 36 626 074, zapísaného
v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9206/S, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie Cikkerova
5, 974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.6.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008456
2K/28/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Hrončeková, nar. 27. 11.
1982, bytom 974 01 Banská Bystrica, Okružná 4, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Jana Hrončeková, nar. 27. 11. 1982, bytom 974 01
Banská Bystrica, Okružná 4
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.6.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008457
26K/2/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marx Automation s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 44 588 909, zast. Stefan Birr, likvidátor, Benzstrasse
2, D- 144 82 Potsdam, SRN, právne zast. Mgr. Tomášom Zaletom, Prešovská 17, 083 01 Sabinov o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Hadušovský, so sídlom
kancelárie Zakarpatská 14, 048 01 Rožňava, odmenu vo výške 663,88 EUR.
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie
Zakarpatská 14, 048 01 Rožňava, náhradu preukázaných výdavkov.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Hartwig Marx, bytom MühlenwegSídlo
50, redakcie:
Düren 523
49, SRN
a Stefan
Birr, bytom Benzstrasse 2, 144 82
Námestie
slobody
12, Bratislava
Potsdam, SRN vykonávajúci naposledy
dlžníka od 27.01.2009 do 25.02.2011 sú
Tel. č. funkciu
02/57 10 konateľov
10 01, www.justice.gov.sk

povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 EUR
76
do rúk predbežného správcu: JUDr. František Hadušovský,
so sídlom kancelárie Zakarpatská 14, 048
01 Rožňava, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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P r i z n á v a predbežnému
JUDr. František
a o zmenesprávcovi:
a doplnení niektorých
zákonov Hadušovský, so sídlom

kancelárie Zakarpatská 14, 048 01 Rožňava, odmenu vo výške 663,88 EUR.
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Deň vydania: 2. júla 2012
reštrukturalizácie
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie
Zakarpatská 14, 048 01 Rožňava, náhradu preukázaných výdavkov.
Hartwig Marx, bytom Mühlenweg 50, Düren 523 49, SRN a Stefan Birr, bytom Benzstrasse 2, 144 82
Potsdam, SRN vykonávajúci naposledy funkciu konateľov dlžníka od 27.01.2009 do 25.02.2011 sú
povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 EUR
do rúk predbežného správcu: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Zakarpatská 14, 048
01 Rožňava, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto 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 25.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008458
Spisová
značka:

26K/12/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIVER
SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 584 894 o odvolaní správcu takto
rozhodol

O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Agáta Havrilčáková, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01
Košice.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 07. augusta 2012 o 08.30 hod., v budove Okresného súdu
Košice I, pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 26B/1. poschodie, a to s
nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Agáta Havrilčáková, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01
Košice u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na
základe rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

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: 2. júla 2012

Okresný súd Košice I dňa 26.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008459
Spisová
značka:

32K/9/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Mária Pituková, nar. 03.10.1952, bytom
Palkovičova 7, 040 01 Košice, proti dlžníkovi: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č. 203, IČO: 36 203 645 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: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č.
203, IČO: 36 203 645.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 25.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K008460
31K/25/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: LIGNO TRADEX, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo, IČO: 34 148 060, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
LIGNO TRADEX, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Štefánikova 100, 941 11 Palárikovo, IČO: 34 148
060, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi LIGNO TRADEX, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Štefánikova 100, 941 11
Palárikovo, IČO 34 148 060 predbežného správcu Mgr. Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie A.
Sládkoviča 5, 934 01 Levice.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:

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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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 25.6.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K008461
32K/31/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OS-EM s.r.o. so sídlom Špitálska 61, 811 08
Bratislava, IČO: 35 963 956, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: METALCO GROUP s.r.o. so
sídlom Komárňanská cesta 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 238 732, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka METALCO GROUP s.r.o. so sídlom Komárňanská
cesta 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 238 732.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.6.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K008462
Spisová
značka:

32K/3/2011

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Lacíková,
nar. 21.7.1972, bytom Nitrianska 692/142, 956 05 Radošina, ktorého správcom je Prvý správcovský
dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám.1, 811 01 Bratislava, IČO: 35959665, sídlo kancelárie správcu
Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99,
Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa 22.5.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 1.179,95 eura pôvodného veriteľa Slovenská
republika - Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Topoľčany, Krušovská 89, 955 56 Topoľčany, voči
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. 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.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení 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 25.6.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník

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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K008463
Spisová
značka:

Deň vydania: 2. júla 2012

2K/5/2012

Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka RA, s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080
01 Prešov, IČO: 36 463 221, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k.
2K/5/2012-99 zo dňa 30.05.2012 z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka RA,
s.r.o., so sídlom Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36 463 221.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2012.
Okresný súd Prešov dňa 26.6.2012
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K008464
1K/40/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norstone Development
Košice, s.r.o., so sídlom Lúčna 9/A, 080 06 Prešov,
IČO: 36 586 871, správcom
ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 22, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol

konkurz na majetok úpadcu Norstone Development Košice, s.r.o., so sídlom Lúčna 9/A, 080 06 Prešov,
IČO: 36 586 871 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 26.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K008465
Spisová
značka:

1K/57/2011

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BURGER a syn,
spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii, so sídlom Petrovanská 39, 080 01 Prešov, IČO:
31 676 308, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01
Prešov, uznesením 1K/57/2011-91 zo dňaSekcia
2.5.2012
zrušil
edičných činností
konkurz na majetok úpadcu BURGER aRedakcia
syn, spoločnosť
ručením obmedzeným Prešov v likvidácii, so
Obchodnéhos vestníka
sídlom Petrovanská 39, 080 01 Prešov,
IČO: Námestie
31 676 308
pre12,
nedostatok
Sídlo redakcie:
slobody
Bratislava majetku.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BURGER a syn,
spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii, so sídlom Petrovanská 39, 080 01 Prešov, IČO:
31 676 308, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01
Prešov, uznesením 1K/57/2011-91 zo dňa 2.5.2012 zrušil
konkurz na majetok úpadcu BURGER a syn, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii, so
sídlom Petrovanská 39, 080 01 Prešov, IČO: 31 676 308 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.5.2012.

Okresný súd Prešov dňa 26.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008466
Spisová
značka:

28K/25/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľuboša Priehodu, nar.
20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, občana SR, zast. JUDr.
Ing. Veronikou Škodovou, advokátkou, so sídlom Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ľuboša Priehodu, nar. 20.12.1972, bydliskom Svätoplukova
1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľubošovi Priehodovi, nar. 20.12.1972,
bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou.
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 26.6.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008467
Spisová
značka:

28K/19/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa ČKD Blansko Holding, a.s. so sídlom
Gellhornova 1, 678 18 Blansko, Česká republika, IČO 27 704 271, zast. JUDr. Alexandrom Florišom,
advokátom, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka Industria Slovakia, s. r. o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica,
IČO 36 801 739, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či
Sekcia
edičných
činností
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu
nákladov
konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
Redakcia
Obchodného
vestníka
podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku
dlžníka
a vykonaných úkonoch s tým, že prvú
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
správu predloží správca súdu v lehote
najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu
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predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú
správu predloží správca súdu najneskôr do
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Konkurzy a
Deň vydania: 2. júla 2012
I. Dlžníkovi sa u s t a n o vreštrukturalizácie
u j e predbežný správca Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.

OV 126/2012

II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do
45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 26.6.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008468
29K/25/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Holásek, nar. 20.5.1965, trvale
bytom Chocholná - Velčice 184, Chocholná, občan Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Vladimír Holásek, nar. 20.5.1965, trvale bytom
Chocholná - Velčice 184, Chocholná.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2012
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K008469
36K/9/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CASTIS invest, a.s., IČO: 35 969 245,
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 3763/B, zastúpený Advokátskou kanceláriou Kovár a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava a Mgr. Zuzanou Valúchovou, advokátkou, Podbrezovská 39, 831 06 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Oto Hodáň, nar. 03.08.1962, Kukučínova
3030/8, 908 51 Holíč, zast. JUDr. Antonom Chrastinom, advokátom, Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava,
takto, o návrhu správcu zo dňa 14.06.2012, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CASTIS invest, a.s., IČO: 35 969 245,
Slovenskej
Družstevná 2, 831 04 Bratislava,Ministerstvo
zapísaný spravodlivosti
v Obchodnom
registrirepubliky
Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Sro, vložka Vydavateľ
číslo: 3763/B,
zastúpený Advokátskou kanceláriou Kovár a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
831 04 Bratislava a Mgr. Zuzanou Valúchovou, advokátkou, Podbrezovská 39, 831 06 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Ing.aOto Hodáň, nar. 03.08.1962, Kukučínova
Konkurzy
OV
126/2012
Deň 25,
vydania:
júla 2012
3030/8,
908 51 Holíč, zast. JUDr. Antonom
Chrastinom, advokátom, Záhradnícka
811 072.Bratislava,
reštrukturalizácie
takto, o návrhu správcu zo dňa 14.06.2012, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka Ing. Ota Hodáňa, nar. 03.08.1962, Kukučínova 3030/8, 908 51 Holíč, aby v
lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi Mgr. Eve Timár Myjavcovej, so sídlom kancelárie: P.
Pazmáňa 915/9, 927 01 Šaľa, poskytol ním požadovanú súčinnosť, najmä aby predložil správcovi
1.
zoznam úpadcovho hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bude úpadcom podpísaný
spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom uvedenom, pričom podpis úpadcu musí byť úradne
overený,
2.
zoznam peňažných ústavov spolu s číslami bankových účtov v nich vedených, ktorý bude
úpadcom podpísaný spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom uvedenom, pričom podpis úpadcu
musí byť úradne overený,
3.
rozsudok o rozvode manželstva úpadcu, ak je úpadca rozvedený, a v prípade, ak nie aj
identifikačné údaje manželky úpadcu,
4.
zoznam všetkých veriteľov úpadcu, voči ktorým eviduje záväzky, ktorý bude úpadcom
podpísaný spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom uvedenom, pričom podpis úpadcu musí byť
úradne overený,
5.
písomné prehlásenie o tom, vo vzťahu ku ktorým osobám má úpadca zákonnú
vyživovaciu povinnosť, ktoré bude úpadcom podpísané spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom
uvedenom, pričom podpis úpadcu musí byť úradne overený,
6.
písomné prehlásenie či je úpadca majiteľom cenných papierov, a v prípade, ak áno,
ktorá právnická osoba akcie emitovala spolu s oznámením ich počtu a menovitej hodnoty, ktoré bude
úpadcom podpísané spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom uvedenom, pričom podpis úpadcu
musí byť úradne overený
7.
písomné prehlásenie či je úpadca majiteľom obchodného podielu v kapitálovej
spoločnosti, ktoré bude úpadcom podpísané spolu s vyhlásením o pravdivosti údajov v ňom uvedenom,
pričom podpis úpadcu musí byť úradne overený,
8.
písomné prehlásenie o tom či je úpadca zamestnaný v pracovnom pomere na základe
pracovnej zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce, či pracovnej činnosti,
9.
daňové priznanie pre daň z príjmu úpadcu ako fyzickej osoby za rok 2011.,
v opačnom prípade súd nariadi ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie alebo im uznesením
uloží pokutu do 165.000 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto
zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa
tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.00 eura.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.6.2012
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008470
2K/24/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: C.K.BAU, spol. s r.o., so
sídlom Rudnayova 3606, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 529, uznesením č.k. 2K/24/2010-331 zo dňa
04.06.2012 potvrdil 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.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.06.2012.
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 126/2012

Deň vydania: 2. júla 2012

Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K008471
2K/29/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Bahr, SBS TRANS
SLOVAKIA, nar. 10.06.1974 s miestom podnikania Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy, IČO: 43 322 191,
uznesením č.k. 2K/29/2010-856 zo dňa 04.06.2012 potvrdil 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.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.06.2012.
Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K008472
1K/5/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: European Work
Alliance, s.r.o., Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 728 268, uznesením č.k. 1K 5/2012-211 zo
dňa 21.5.2012 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2012.
Okresný súd Žilina, dňa 26.6.2012

Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008473
Spisová
značka:

3K/3/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci
Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Stolárstvo, s.r.o., so sídlom Záturčianska 71, 036 01 Martin, IČO: 36 391 638, takto
rozhodol

Konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stolárstvo, s.r.o., so sídlom Záturčianska 71, 036 01 Martin, IČO: 36
391 638, pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok
majetku,
účinky začatia konkurzného konania
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
Krajskému súdu v Banskej Bystrici.
Za deň spravodlivosti
doručenia sa
považuje
nasledujúci deň po zverejnení tohto
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uznesenia v Obchodnom vestníku, abez
ohľadu
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iné
spôsoby
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doručenia.
o zmene a doplnení niektorých zákonov
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu Konkurzy
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OV
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2012
musí126/2012
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje,2.vjúla
akom
reštrukturalizácie
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania
zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného
konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 25.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008474
Spisová
značka:

1K/5/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: European Work
Alliance, s.r.o., Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 728 268, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol

I. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Gabriele Bírošovej, so sídlom kancelárie: Moyzesova
939/46, 010 01 Žilina, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 145,59
eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Gabriele
Bírošovej, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, odmenu vo výške 796,66 eur a
úhradu preukázaných výdavkov vo výške 145,59 eur z preddavku zloženého navrhovateľom dňa
1.3.2012, evidovaného pod položkou denníka D14K 11/2012 a pol. reg. 11/12, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, 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 26.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008475
3K/12/2011
Spisová
značka:
spis. zn. : 3K 12/2011
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Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPIS
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reštrukturalizácie
Okresný súd Žilina
odd.: konkurzné
dňa: 26.06.2012

Deň vydania: 2. júla 2012

Predsedajúci samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Úpadca:

Ján Madliak, nar. 12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce

Schôdza sa začala o 10:30 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek.
K bodu č. 1
Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania
schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č.
k.: 3K 12/2011-83 zo dňa 25.05.2012 bol z funkcie správcu odvolaný doterajší správca: JUDr. Jozef
Hrdina, a to zo zdravotných dôvodov. Uznesenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 107/2012 zo dňa 05.06.2012; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a
konaním schôdze bola teda zachovaná.
Samosudca poučil prítomných veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa § 35 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z. (v znení účinnom do 31.12.2011, ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na
schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 3, 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov je prítomný veriteľ:
1.

Sociálna poisťovňa s počtom hlasov 1682

K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - hlasovaniu o návrhu na nového
správcu. Hlasovať je oprávnený tento veriteľ:
1.

Sociálna poisťovňa s počtom hlasov 1682

O návrhoch na nového správcu sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov. Predsedajúci schôdze vyzval jediného prítomného veriteľa, a to veriteľa
Sociálna poisťovňa s počtom hlasov 1682, aby navrhol osobu správcu.
Veriteľ Sociálna poisťovňa s počtom hlasov 1682 udáva:
Nemáme návrh na nového správcu.
Keďže nový správca nebol na schôdzi veriteľov schválený, súd v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 druhá
veta ZKR ustanoví správcu náhodným výberom prostredníctvom technických a programových
prostriedkov schválených ministerstvom (§ 40 ods. 1 ZKR).
K bodu č. 3
veriteľov.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 2. júla 2012

Keďže nový správca nebol na schôdzi veriteľov schválený, súd v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 druhá
veta ZKR ustanoví správcu náhodným výberom prostredníctvom technických a programových
prostriedkov schválených ministerstvom (§ 40 ods. 1 ZKR).
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze
veriteľov.
Prítomný veriteľ nevznáša námietky voči priebehu schôdze veriteľov.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval
prítomnému veriteľovi za účasť a schôdzu ukončil o 10:40 hod.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10:40 hod.

Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Ing. Katarína Muráriková

Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008476
3K/12/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Madliak, nar.
12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: Bankruptcy&Recovery Service, so sídlom kancelárie Matičné námestie 1, 022 01
Čadca, IČO: 36 669 415.
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu. Okrem pravidelných správ je správca súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v
úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení
účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich
dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho
spisu jej fotokópiu, vrátane prípadných príloh.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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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K008477
Spisová
značka:

Deň vydania: 2. júla 2012

1K/32/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SNV SC Tulip s. r. o.,
Bagarova 30, 036 01 Martin, IČO: 44 235 135, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin, uznesením č.k. 1K 32/2010-263 zo dňa 28.5.2012 povolil
veriteľovi: Redema Management Slovakia, s.r.o., Bagarova 30, 036 01 Martin, IČO: 36 616 125 vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská
Nová Ves, IČO: 00 329 614, a to v časti jedinej prihlásenej pohľadávky vo výške 63,93 € .
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2012.
V Žiline, dňa 26.6.2012

Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K008478
Spisová
značka:

4K/28/2010

spis. zn. : 4K/28/2010
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 26.6.2012

Predsedajúci samosudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ :
JUDr. Katarína Muráriková
Úpadca:
Berounská stavebná SK, s.r.o., so sídlom Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44 312 822
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina

Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek
Po otvorení schôdze veriteľov o 8:30 hod predsedajúci samosudca konštatuje, že sa nedostavil žiaden
z veriteľov úpadcu, schôdza veriteľov teda nie je uznášaniaschopná.
Sekcia edičných činností

Keďže nový správca nebol na schôdzi veriteľov
schválený, súd v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 druhá
Redakcia Obchodného vestníka
veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a
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ustanoví
správcu náhodným výberom
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Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav
Macek a
Konkurzy
OV 126/2012
reštrukturalizácie

Deň vydania: 2. júla 2012

Po otvorení schôdze veriteľov o 8:30 hod predsedajúci samosudca konštatuje, že sa nedostavil žiaden
z veriteľov úpadcu, schôdza veriteľov teda nie je uznášaniaschopná.
Keďže nový správca nebol na schôdzi veriteľov schválený, súd v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 druhá
veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ustanoví správcu náhodným výberom
prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom (§ 40 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.).
Následne bola schôdza veriteľov ukončená.

Zápisnica skončená a podpísaná o 8:40 hod.

Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008479
4K/28/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci malého konkurzu na majetok úpadcu: Berounská stavebná SK, s.r.o.,
so sídlom Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 312 822, správcom ktorého bol do
6.6.2012: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Dončova 9, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 26.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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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K008435
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K 131/96
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 2. júla 2012

PÁTEK, s. r. o., Ľudovíta Fullu 1,
Bratislava

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 331 650
Súd zverejňuje uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania:

Najvyšší súd

2 Obo 30/2012

Slovenskej republiky

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu PÁTEK, s. r. o., Ľudovíta Fullu 1,
Bratislava, IČO: 17 331 650, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Petrom Kubíkom,
advokátom, Vajnorská 8/A, Bratislava, o návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov, na
odvolanie VENUS PROJECT Slovakia, s. r. o., Košická 37, Bratislava, IČO: 31 342 841, proti
uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. marca 2012, č. k. 38K 131/96-1130, takto

rozhodol:

Odvolanie o d m i e t a .

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave 29. mája 2012

JUDr. Beata Miničová, v.r.
predsedníčka senátu

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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K008436
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 4K/188/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje opravné uznesenie:

Deň vydania: 2. júla 2012

Agrozemp, a.s., Kpt. Nálepku č. 20,
Michalovce

31 651 658

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : Agrozemp, a. s., Kpt. Nálepku č. 20,
Michalovce, IČO : 31 651 658, takto
rozhodol :
Výrok rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 19.4.2012, č. k.
4K/188/1999-467 sa v bode 6 – pohľadávky veriteľov IV. triedy opravuje tak, že namiesto názvu
veriteľa č. 59 - Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava
( ŽSR ) má byť správne
uvedený veriteľ : Železničná spoločnosť a.s., Odúčtovňa tržieb železníc Košice, pracovisko
Račianska 96, Bratislava.
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 27. júna 2012
JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K008437
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 5K 332/99
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

Poľnohospodárske družstvo Andovce,
941 23 Andovce

00 597 163

č. k. 5K 332/99 - 497

UZNESENIE

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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Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Andovce, 941 23 Andovce, IČO: 00 597 163 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr.
Ladislavom Barátom, advokátom, Školská 3, 949 01 Nitra, o konečnej správe o speňažení majetku
z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu, takto

rozhodol:

Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažovaní majetku
z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 18.04.2012, doručenú súdu dňa
25.04.2012.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní treba uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 OSP
v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1, 2 OSP v nadväznosti na § 66e
ods. 1 ZKV).

V Bratislave dňa 25.06.2012
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K008438
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: Z-2-1K 244/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Poľnohospodárske družstvo v
Trsticiach

00 192 261

č. k. Z-2-1K 244/95-2895
ROZVRHOVÉ UZNESENIE

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Trsticiach,
925 42 Trstice, IČO: 00192261, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. Jozef Chúťka,
Lúky 1231/89, P.O.BOX 46, 952 01 Vráble, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty,
takto
rozhodol:
V rámci rozvrhového uznesenia budú uspokojení veritelia takto:
1. Veritelia s nárokom na oddelené uspokojenie
- č. zv. 548 Majetkový holding a.s. Bratislava

133.774,98 eur

- č. zv. 348 Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava

34.842,98 eur

2. Pohľadávky veriteľov I. triedy budú uspokojené v celej výške
- č. zv. 205 Eva Szabová, Trstice č. 1131

101,67 eur

3. Pohľadávky veriteľov II. triedy budú uspokojené sumou 310.001,06 eur vo výške 26,28 % zo
zistenej pohľadávky
- č. zv. 100 Obec Topoľníky

90,22 eur

- č. zv. 348 Slovenská konsolidačná a.s. (pôv. Soc. poisťovňa)

137.671,56 eur

- č. zv. 1131 Daňový úrad Galanta

752,31 eur

- č. zv. 1419 Daňový úrad Dunajská Streda

337,62 eur

- č. zv. 1425 Slovenská konsolidačná a.s. (pôv. DÚ D. Streda)

783,06 eur

- č. zv. 1432 Slovenská konsolidačná a.s. (pôv. DÚ Galanta)

169.976,57 eur

- č. zv. 1433 Slovenská konsolidačná a.s. (pôv. DÚ Galanta)

389,72 eur

4. Pohľadávky veriteľov III. a IV. triedy nebudú uspokojené z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
5. Správca je povinný zaplatiť súdny poplatok za konkurzné konania na účet Krajského súdu
v Bratislave vo výške 1.991,50 eur do troch dní odo dňa doručenia uznesenia, bez vyčkania
právoplatnosti.
6. Správca je povinný vyplatiť priznané sumy po odpočítaní výdavkov spojených s ich
doručovaním v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
7. Správca je povinný predložiť súdu doklady o splnení rozvrhového uznesenia a návrh na
zrušenie konkurzu a zbavenie jeho funkcie v lehote do 15 dní po splnení rozvrhového
uznesenia.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 2. júla 2012

V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave, dňa 28.6.2012
JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K008439
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/167/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

SUKMONT STS, a.s., Mierová 94,
Humenné

36 453 781

3K/167/2001-510
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : SUKMONT STS, a. s., Mierová 94,
Humenné IČO : 36 453 781, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 1.040.957,70 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. Juraja Labanca

18.393,41 eur

- výdavky (cestovné) správcu JUDr. Juraja Labanca

3.844,12 eur

- odmena správcu Ing. Imricha Krupičku

34.159,20 eur

- z toho vyplatené

33.193,20 eur

- ostáva vyplatiť

966,00 eur

- výdavky (cestovné) správcu Ing. Imricha Krupičku

8.258,05 eur

b/ v priebehu konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti podstate (náklady na správu, udržiavanie
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b/ v priebehu konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti podstate (náklady na správu, udržiavanie
a speňaženie konkurznej podstaty
695.249,72 eur
c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.991,64 eur

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV – uspokojujú sa :
- ver. č. 3 – TIKKA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus (pôvodne Fond národného majetku SR,
Bratislava (uhradené v priebehu konkurzu)
116.178,72 eur
- ver. č. 23 – Ing. Vladimír Hlaváč, Kukučínova 5, Kežmarok (pôvodne VÚB, a.s., Bratislava)
174.681,31 eur
- v priebehu konkurzu uhradené

165.969,59 eur

- ostáva uhradiť

8.711,73 eur

3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV a pohľadávky veriteľov II.
triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV – nebudú uspokojení :
1. SPP, a.s. Bratislava, OZ Michalovce
2. RTS Humenné, s.r.o.; Humenné
3. TIKKA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus (pôvodne FNM SR, Bratislava)
4. Mesto Humenné; Humenné
5. Ministerstvo životného prostredia SR; Bratislava
6. Třinecké železárny, a.s.; Třinec-Staré Město, ČR
7. Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne Spoločná zdrav. poisťovňa; Bratislava)
8. Východoslovenská energetika, a.s., Košice
9. MEDIATEL, spol. s r.o., Bratislava
10a. Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
10b. ERFIN invest, s.r.o., Bratislava (pôvodne Slovenská konsolidačná a.s.)
11. Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne Daňový úrad; Humenné )
12. SUKMONT, a.s.; Snina;
13. Michal Merga SUKMONT Merga a spol.; Snina;
14. Stredisko cenných papierov SR, a.s.; Bratislava;
15. FEDAN - Danka Fedorová, Zlatá Baňa
16. Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, pob. Košice
17. Exekútorský úrad Humenné; JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor
18. Herkules Snina Invest s.r.o.; Snina
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19. Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné (pôvodne NÚP-OÚP Humenné)
20. Ing. Mikuláš Rejda-REMI; Nižný Hrabovec 200
21. Tabaka Ľubomír MOTOSPOL; Hanušovce nad Topľou
22+28+31. Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa)
23. Ing. Vladimír Hlaváč, Kežmarok (pôvodne VÚB, a.s., Bratislava)
24. S.T.S. s.r.o. SLOVAKIA POPRAD; Kežmarok
25. Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne VšZP, pobočka Humenné)
26. Združená stredná škola; Snina
27. SITEXPLAST spol. s r.o.; Snina
29. COM, s.r.o.,; Vranov nad Topľou
30. Ján Murník-Kovoslužba JAPA; Humenné
32.

IRON-Vass Pavol; Humenné

33. STSZ a.s.; Trnava
34. MERKURIA a.s.; Bratislava
35. Krajský úrad ŽP, Prešov (pôvodne Okresný úrad, Humenné)
36. Fillipa, s.r.o.; Lázně Bělohrad, ČR
37. JUDr. Ján Vrba; Humenné
38. Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., OZ Košice
39. Systém Ekonomických a Právnych Informácií, s.r.o., Žilina
40. SR-Krajský súd v Bratislave

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 18. júna 2012

JUDr. Drahomíra Brixiová
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predseda senátu

K008440
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 188/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Mária Pethöová, Richterova
1141, 925 21 Sládkovičovo

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 970 219
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 1K 188/2004 - 274

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ing. Mária Pethöová, Richterova 1141,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 11 970 219 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. Ľubošom
Jančekom, Pribinove Sady 17, 018 51 Nová Dubnica, takto

rozhodol:

Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením pod č. k. 1K 188/2004-77 zo dňa
08.03.2005 na majetok úpadcu: Ing. Mária Pethöová, Richterova 1141, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
11 970 219, po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV.
Súd z b a v u j e Ing. Ľuboša Jančeka, funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 26.06.2012
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca
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K008441
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/28/2005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 2. júla 2012

TK - INVEST, a.s., Rožňavská 21,
Moldava nad Bodvou

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 182 834
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Č. k.: 2K/28/2005-166
IČS: 7005202240

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: TK – INVEST, a.s., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou, IČO:
36 182 834 predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
9. júla 2012
P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní odo dňa, kedy bola
konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,
podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a
doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne
dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté
(§ 44 ods. 1 O.s.p.).
V Košiciach dňa 25.6.2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa
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K008442
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/212/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 2. júla 2012

Poľnohospodárske družstvo HRAŇ,
SNP č. 311, Hraň

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 691 399
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Č. k.: 1K/212/1998-267

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo HRAŇ, SNP č. 311, Hraň, IČO:
00 691 399 predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty
a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
9. júla 2012

P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní odo dňa, kedy bola
konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,
podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a
doplnkov). Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne
dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté
(§ 44 ods. 1 O.s.p.).

V Košiciach dňa 26.6.2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa
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