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K010037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLIMFAT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 345 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
ul. kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/12S1427
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/12
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty oznamuje číslo účtu správcu 1029401005/1111.

K010038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALDI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál Agrospol 0, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 319 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/56/2010S1393
Spisová značka súdneho spisu:
29K/56/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

VEC: Oznámenie o dražbe
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno
Dom Dražieb s.r.o.
II.

DD-018/2012

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IV.
IČO
V
IČ DPH

Podzámska
37
Hlohovec
d) PSČ
920 01
Slovenská republika
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro; Vložka číslo: 26178/T
45 711 933
SK2023108659

B.
Označenie navrhovateľov
1. I.
Obchodné meno
JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu PALDI s.r.o. v konkurze
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Diviaky nad Nitricou Areál Agrospol
b) Orientačné/ súpisné číslo
972 25
c) Názov obce
Diviaky nad Nitricou
d) PSČ
972 25
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vo vl. č. 12806/R,
IV.
IČO/ dátum narodenia
36 319 724
Miesto konania dražby Priestory dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Podzámska 37,
Hlohovec

D.

Dátum konania dražby 06.09.2012
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E.
F.
G.
Číslo
LV
1429
Pozemky:
Parc. č.

Čas konania dražby
10,00 hod
Kolo dražby
prvé
Predmet dražby
Katastrálne územie
Obec:
Diviaky nad Nitricou

Stavby na pozemkoch:
Súpisné
číslo Postavená
stavby
parc. č.
419/3

Správa katastra:

Diviaky
Nitricou

Druh pozemku

nad Prievidza

Výmera
2
vm

na Výmera
pozemku

Deň vydania: 8. augusta 2012

Poznámky – charakteristika –
príslušnosť k ZÚO – EL

Druh stavby Druh
pozemku
21

Poznámka
Rozostavaná stavba Príst. Technológ.
modernizácia

Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu
PALDI s r.o. v konkurze, AREÁL AGROSPOL, DIVIAKY NAD NITRICOU, PSČ 972 25, SR

1/1

Predmetom dražby je:
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú
prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy
pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Opis predmetu dražby
rozostavaná stavba "Prístavba technológie, modernizácia" na pozemku parc.č. KN-C 419/3 je osadená v rovinatom
teréne v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza v areály poľnohospodárskeho družstva
"AGROSPOL PPD Diviaky nad Nitricou". Na pozemku parc. č. KN-C 419/3 bola pôvodne postavená stavba "Sociálna
budova Agrospolu PPD Diviaky nad Nitricou" súpisné číslo 723. V roku 2003 bolo na žiadosť vlastníka na stavbu vydané
"Rozhodnutie" na zmenu užívania stavby "Sociálna budova Agrospolu PPD Diviaky nad Nitricou" na stavbu "Výrobňa
mäsových výrobkov", ktoré vydala Obec Diviaky nad Nitricou dňa 24.11.2003 pod číslom spisu 376/585/2003/SOÚ.
Stavebné povolenie na stavbu "PALDI s.r.o. Mäsovýroba Diviaky nad Nitricou - Prístavba technológie, modernizácia"
vydala Obec Diviaky nad Nitricou, Spoločný obecný úrad Nováky dňa 24.11.2003 pod číslom 377/584/2003/SOÚ.
Pôvodná stavba bola modernizovaná spolu s prístavbou technológie v rámci vydaného stavebného povolenia. V
súčasnosti stavba "Prístavba technológie, modernizácia" a pôvodná časť tvoria jeden výrobný technologický komplex
ako "Výrobňa mäsových produktov". Súčasný tvar celého komplexu je vyznačený vo výkrese I.NP. Na základe
geometrického plánu č. 51/2008 bola stavba zaevidovaná do popisných a geodetických údajov katastra. Predmetom
dražby je len časť a to "Prístavba technológie, modernizácia", ktorá sa kvalifikuje ako rozostavaná stavba pred
dokončením a vydaním kolaudačného rozhodnutia a v čase obhliadky znalca nebola v prevádzke.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stavba "Prístavba technológie, modernizácia" je prízemná, nepodpivničená, zastrešená plochou strechou. Stavba je
založená na monolitickej železobetónovej základovej doske. Zvislá nosná konštrukcia je vytvorená zo sendvičových
fasádnych panelov ( napr. Kingspan ) s tepelnoizolačnou výplňou. Stropná konštrukcia je z časti vyhotovená taktiež zo
sendvičových strešných panelov a z časti zo sendvičových stenových panelov. Pretože stenové panely boli použité
nevhodne ako strešné, na dodatočné prekrytie sa použila ľahká oceľová konštrukcia na ktorej bol použitý trapézový
plech, ktorý v čase obhliadky znalca absentoval. Podlahy sú prevažne betónové s nášlapnou povrchovou úpravou.
Stavba je vybavená elektroinštaláciou na 230 a 400 V, stavbu je možné pripojiť na rozvod zemného plynu, verejný
vodovod a kanalizáciu s rozvodom do žumpy. Dvere a vráta sú sendvičové. V stavbe sú vyčlenené časti pre mraziarensku
a chladiarensku technológiu. Objekt bol reálne daný do užívania v roku 2007.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo na rozostavanú stavbu 'Príst.technológ., modernizácia - postavenú na pozemku parc.číslo 419/3 v
prospech BPT LEASING a,s, so sídlom Drieňová 34,821 02 Bratislava,IČO: 31 357 814 podľa zmluvy o zriadení
záložného práva zo dňa 21.4.2008 podľa č. V 2557/08 - VZ 34/08
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č.72/2012 vypracovanom znalcom Ing. Adrián
Bachratý, zo dňa: 12.07.2012 na 49 700 € (slovom štyridsaťdeväťtisíc sedemsto eur).
K.
Najnižšie podanie
24 850 € (slovom dvadsaťštyritisíc osemstopäťdesiat eur).
L.
Minimálne prihodenie
500 €
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
7000 €
b) spôsob zloženia dražobnej Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď
zábezpeky
bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka,
alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj
v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej
zábezpeky vo forme bankovej záruky.
c) doklad preukazujúci zloženie Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej
dražobnej zábezpeky
zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad
v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku),
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v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku),
príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne
sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Lehota začína 02.08.2012 a končí otvorením
dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa
vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v
prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi
dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa
konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili
dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí
sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka
vrátená po skončení dražby
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 638,78 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 638,78 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia
dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: 4370013501/3100 vedený
v Volksbank Slovensko a.s., variabilný symbol: 0182012. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred
začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O.
Obhliadka
predmetu
dražby 03.09.2012 o 11,00 hod
(dátum)
04.09.2012 o 11,00 hod
Miesto obhliadky
AREÁL AGROSPOL, DIVIAKY NAD NITRICOU, (pred
predmetom dražby)
Organizačné opatrenia
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame
záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej
spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, 0903 829 140,
najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad
totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické
osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná
a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej
mene (napr. výpis z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme,
neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili
na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky
a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby,
ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred
začatím dražby predložia dražobníkovi :
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle bodu 8.4
tohto oznámenia,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby
v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj
u dražobníka),
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz,
cestovný pas a pod.),
ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je
zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie
starší ako 5 dní,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom –
špeciálne
splnomocnenie
s úradne
osvedčeným
podpisom
zastúpeného
účastníka,
pričom
zo
splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca
konať v mene
zastúpeného
na
dobrovoľnej dražbe.
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dobrovoľnej dražbe.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený
odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom)
o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň
dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez
zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní
predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky
náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo
škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu
dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom
dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody
a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby
bude
neplatná
len
tá
časť
dražby,
ktorej
sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná
oznámiť
príslušnej
správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S
tohto
oznámenia
o
dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Adriana
c) priezvisko
Vorelová
d) sídlo
Pribinova 23, 920 01 Hlohovec

V Hlohovci dňa :

V Považskej Bystrici dňa :

„dražobník“
konkurze“

„PALDI s.r.o. v
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..........................................................
...............................................................
Dom Dražieb s.r.o.
správca úpadcu

JUDr. Vladimír Žitník,

Ing. Peter Kysucký, konateľ

PALDI s.r.o. v konkurze

K010039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34097805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/3/2012 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32R/3/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: LENCOS spol. s r.o. so sídlom Nádražný rad
28, 934 01 Levice, IČO: 34 097 805 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00
do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
V Nitre dňa 04.08.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K010040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tabaček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 242, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 013 492
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2012 S619
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Z dôvodu chyby v písaní , správca úpadcu - Štefan Tabaček, Hliník nad Váhom 242, 014 01 Bytča,
IČO: 41013492 , opravuje termín zvolania prvej schôdze veriteľov na deň 24. augusta 2012.

JUDr. Vladimír Herich, správca

K010041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

František Puzder
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OV 152/2012
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:

Deň vydania: 8. augusta 2012

Jarná 57, 055 01 Margecany
21.01.1974
prof.RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Popradská 50, 040 11 Košice
26K/16/2012 S1473
26K/16/2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca podstaty úpadcu František Puzder, nar. 21.01.1974, bytom
Jarná 57, 055 01 Margecany, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
Popradská 50, 040 11 Košice, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 13.00 hod. do
19.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0905 654 770.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K010042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dietmar Resinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betlehemská 378/78, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2011 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu Dietmar Resinger, dát. nar.14.01.1975, Betlehemská 378/78, 956 31
Krušovce, č.k.: 31K/49/2011 týmto v zmysle ustanovenia §98 ods. 8) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení do 31.12.2011 (ZoKR) správca konkurznej podstaty (Správca)
zverejňuje Schválený konečný rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3 954,01 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate : 2 111,10 €.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo
všeobecnej podstaty predstavuje čiastku 1 842,91 €.
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Por.
č.

Veriteľ

Spolu
uznané

Uspokojenie
0,90177 %

1
2

BA CA SECUND Leasing GmbH
BAWAG P.S.K. LEASING GmbH

29 703,09 €
14 479,67 €

267,85 €
130,57 €
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3
4
5
6
7

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

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

V Nitre dňa 10.07.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K010043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LANDER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35781416
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Gajova 4, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2011 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, pre
pohľadávky v zozname pohľadávok pod č. 115 vo výške 3910,12 Eur, zabezpečená suma 3910,12
Eur, pod č. 123 vo výške 25383,32 Eur, zabezpečená suma 25383,32 Eur, pod č. 124 vo výške
10261,47 Eur, zabezpečená suma 10261,47 Eur, pod č. 125 vo výške 24558,52 Eur, zabezpečená
suma 24558,52 Eur, pod č. 126 vo výške 5875,09 Eur, zabezpečená suma 5875,09 Eur, pod č. 127 vo
výške 62943,03 Eur, zabezpečená suma 62943,03 Eur, pod č. 128 vo výške 3011,42 Eur,
zabezpečená suma 3011,42 Eur, pod č. 129 vo výške 59940,25 Eur, zabezpečená suma 59940,25
Eur, pod č. 130 vo výške 74350,12 Eur, zabezpečená suma 74350,12 Eur, pod č. 131 vo výške
76188,84 Eur, zabezpečená suma 76188,84 Eur, zabezpečovacím právom je zákonné záložné právo
veriteľa podľa § 71 zák. č. 511/1992 Zb., sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky:
Číslo Popis
321Skriňa poličková biela
322Skriňa poličková hnedá
323Skriňa kovová
324Skriňa čierna
325Stôl
326Stolík
327Skrinka na kolieskach
328Stolička
329Kovová konštrukcia
330Pokladnička
331Lampa
332Vešiak
333Zakladač plastový
334Zakladač kovový
335podpisová kniha

Počet

Hodnota / kus/Eur

3
1
2
3
3
3
2
1
1
1
1
2
69
6
1

Súpisová hodnota / Eur
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,1
1
1
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Dôvod zápisu
30vlastníctvo úpadcu
10vlastníctvo úpadcu
80vlastníctvo úpadcu
30vlastníctvo úpadcu
30vlastníctvo úpadcu
30vlastníctvo úpadcu
20vlastníctvo úpadcu
10vlastníctvo úpadcu
10vlastníctvo úpadcu
10vlastníctvo úpadcu
10vlastníctvo úpadcu
20vlastníctvo úpadcu
6,9vlastníctvo úpadcu
6vlastníctvo úpadcu
1vlastníctvo úpadcu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 8. augusta 2012

K010044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARGUN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Časť Lucia Baňa 1, 072 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 184 471
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2011, S1474
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Správca podstaty úpadcu CARGUN, spol. s r.o., so sídlom Časť Lucia Baňa č. 1, 044 25 Medzev
podľa § 76 ods. 3 aktualizuje súpis - dopĺňa súpis všeobnej podstaty o tieto položky:
Všeobecná podstata - hnuteľné veci
Inventárne

číslo

Názov

hodnota
zapísaného
majetku (€)

00003

Lis výstredníkový

500,-

00011

Sústruh hrotový SU – 40

00012

Stojanova vŕtačka

00013

Zvárací poloautomat For MIG 250

1 000,-

00014

Tabuľové nožnice NTC 2500/4

8 000,-

00016

KOMPRESOR ORLÍK

300,-

00020

Osobný počítač Pentium II

00021

Striekacia kabína

00022

Časti filtr. strojov ku str. kabíne

1 000,-

00023

Súbor strojov Decker-ohýbačka,lis,oh. špirál

1 400,-

00024

Hydraulický lis PHE 100

00025

Bodová zváračka EEWP500

00026

Zváračka CO2CG222

00028

Rovinná brúska

2 000,-

00030

Fréza univerzálna FGS 25/32

10 000,-

00031

Li výstredníkový LENP 63 A

900,-

00032

Lis výstredníkový LENR 25

600,-

1 500,
200,-

100,4 500,-

600,500,500,-
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00033

Lis výstredníkový LE 25 P

400,-

00037

Vŕtačka VO 50

1 000,-

00038

Sústruh hrotový 1M63/2800 B

1 000,-

00039

Kopresor

1 000,-

00040

Žeriav

8 000,-

00041

AVIA 31 L VALNÍK

00042

Hydraulické čerpadlo 100/80

00044

Regulátor jalového výkonu RU 50

00047

Brúska nástrojová

00050

Vodorovná vyvrtávačka U100A

00056

Sústruh SR 50 A

00057

Kanc. nábytok

00059

Elektromotor

00060

Vysokozdvižný vozík

00064

Os. počítač

00065

Hydraulická jednotka k lisu PYE10

00066

FOR MIG 250

00067

Hydraulická jednotka s chladičom

00070

LIS OHRAŇOVACÍ LODD 50

00073

CNC rezací stroj Euro Cut 3001.15 P

4 000,2 000,1 000,1 000,30 000,500,300,2 000,7 000,500,10 000,40 000,1 000,10 000,-

Pásová píla na kov

40 000,1 000,-

Bodová zváračka BP 25.11

800,-

Nožnice pákové NPM 10

500,-

Brúska dvojkotúčová BL 3A

500,-

Hydraulické zveráky – 2ks

300,-

Naftové horáky na vypaľovaciu pec
Rysovacia doska

1 000,50,-

Stolové zveráky – 3ks

150,-
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Plechové palety 110ks

1 000,-

Spolu:

161 600,-

Hodnota

zapísaného

majetku

je

určená

vlastným

odhadom

správcu.

Nehnuteľnosti

evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ zapísané v katastri nehnuteľnosti na
liste vlastníctva č. 5118 Správy katastra Košice – okolie, obec: Vyšný Medzev, katastrálne územie:
Vyšný Medzev ako:
parc. č. 6684/7, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6950 m2, cena
34 750,- €,
€,

parc. č. 6684/18, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria po o výmere 94 m2, cena 470,-

€,

parc. č. 6684/19, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria po o výmere 86 m2, cena 430,-

parc. č. 6684/20, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria po o výmere 720 m2, cena
3 600,- €,
parc. č. 6684/52, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria po o výmere 1 363 m2, cena
6 815,- €,
parc. č. 6684/53, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria po o výmere 591 m2, cena
2 955,- €.
Spolu: 49 020,- €.

Jednotlivé položky ohodnotené správcom určené vlastným odhadom podľa vyjadrenia súdneho
znalca kde cena za m2 = 5,- €.

-

a stavby nachádzajúce sa na parcelách:

-

parcele č. 6684/18, popis stavby – garáž, cena 3 000,- €

-

parcele č. 6684/19, popis stavby – sklad, cena 6 000,- €

-

parcele č. 6684/20, popis stavby – zlievareň, cena 5 000,- €

-

parcele č. 6684/53, popis stavby – skladovacia hala, cena 8 000,- €.
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zapísané na LV č. 5118 Správy katastra Košice – okolie, obec: Vyšný Medzev, katastrálne územie:
Vyšný Medzev.
Spolu: 22 000,- €

Jednotlivé položky ohodnotené správcom určené vlastným odhadom podľa vyjadrenia súdneho
znalca kde cena za m2 = 5,- €.
Dátum zaradenia 03.08.2012.
Ing. Jozef Litvák, CSc.
správca KP

K010045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARGUN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Časť Lucia Baňa 1, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 184 471
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2011, S1474
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Správca úpadcu CARGUN, spol. s r.o., so sídlom Časť Nová Baňa č. 1, 044 25 Medzev podľa § 76
ods.3 aktualizuje súpis všeobecnej podstaty dopĺňa s poznámkou takto:
1. nehnuteľnosť
SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKOV - (Hala2 - OK), zapísaná ako rozostavaná stavba na LV č. 5118,
postavená na p.č. 6684/7 zast. plochy a nádvoria (pôvodne zapísaná ako rozostavaná stavba GP č.
8/11, rozh. o dodatočnom povolení stavby č. 61/2011), kat. územie Vyšný Medzev.
Dátum zaradenia 03.08.2012
Zaradené s poznámkou: vlastník stavby je úpadca. K uhradeniu sumy za stavbu 99 582,- €
(3 000 000,- Sk) došlo započítaním hnuteľných a nehnuteľných - dovtedy v majetku úpadcu vo výške
ceny stavby a následne započítaním.
Ing. Jozef Litvák, CSc.
správca KP

K010046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Tkáčik, MTK BUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovec 42, 986 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 144 558
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Druh podania:
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JUDr. Marta Maruniaková
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
2K/6/2006 S815
2K/6/2006
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Ing. Milan Tkáčik MTK BUS, Hrabovec 42, 986 11, IČO: 17
144 558 v súlade s ustanovením § 81 ZKR po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu vylučuje
zo súpisu majetku konkurznej podstaty nasledujúce súpisové zložky majetku:
Súp. zl. č. 52 Osobné auto ŠKODA FAVORIT 135, evidenčné číslo BJ-895HS, rok výroby 1991,
Súp. zl. č. 53 Nákladný automobil ŠKODA FORMAN PLUS LXI, evidenčné číslo BJ-462AM, rok
výroby 1994,
Súp. zl. č. 72 Obchodný podiel 100 % v spoločnosti Bellarosa, s. r. o., Arnoldova 80, 295 01 Mníchovo
Hradište, ČR, IČO: 27242277, zapísaná v obchodnom registri MS v Prahe, sp. zn. C 107049, DIČ:
CZ27242277,
Súp. zl. č. 79 – parcela č. KN C 3811/41 k. ú. Bardejov.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K010047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Hraňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1959
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011/S1494
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Speňaženie peňažnej pohľadávky v celkovej výšky 492, 01 Eur - invalidný dôchodok.

K010048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Mladý MARS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 645 728
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

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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Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZKR po odpočítaní sumy na úpadcu
(povinného) a na výživné podľa rozhodnutia súdu za mesiac jún 2012 je súpisová hodnota majetku
147,35 Eura.

K010049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1953
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2012 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Ivan Baláž, nar. 11.06.1953, bytom
Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky, č.k..: 31K/29/2012, Dátum narodenia/IČO úpadcu
(dlžníka): dátum nar.: 11.06.1953.
Doplnenie súpisu:
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZKR po odpočítaní sumy na úpadcu
povinného za mesiac jún 2012 je súpisová hodnota majetku 203,77 Eura a za mesiac júl 2012 je
súpisová hodnota majetku 203,77 Eura.
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s. SKP úpadcu

K010050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1953
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2012 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu v čiastke 2000,-Eur
Podľa návrhu úpadcu na vyhlásenie konkurzu.
Pohľadávka na účte 3221098201/3100
Pohľadávka v sume 2000 Eura patrí do všeobecnej podstaty

K010051

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDISAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2012/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, oznamuje veriteľom úpadcu: MEDISAN s.r.o., IČO: 36 640 697, sídlo: Nám. Slobody 5, 974
01 Banská Bystrica, že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1.
poschodie budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po: od 7:30 – 11:30, 13:00 16:00; Ut.: od
7:30-11:30, 16:00 – 20:00; St.: od 7:30-11:30, 13:00-16:00; Št.: od 7:30-11:30, 16:00-20:00; Pi: od
7:30-11:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla,
e-mailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K010052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDISAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2012/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: MEDISAN
s.r.o., IČO: 36 640 697 so sídlom: Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len "úpadca"), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2K 32/2012, dňa 27.07. 2012 začal
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee
of bankrupt of the bankrupt MEDISAN, s.r.o., IČO: 36 640 697, with seat at: Nám. Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica (hereinafter referred to as "bankrupt"): our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court Banská Bystrica No. 2K/32/2012, bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143 dňa
26. 07. 2012. This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 26th of July 2012.
The bankruptcy procedure was declared as of this date.
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: Ing. Jaroslav Ďaďo, správca, 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s

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

14

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

Konkurzy a
Deň vydania: 8. augusta 2012
reštrukturalizácie
podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí
byť podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
OV 152/2012

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 samostatne pre každú pohľadávku v samostatnej
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým
je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške
sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok, inak sa na ňu neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the Bankrupt have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address Ing. Jaroslav Ďaďo, správca,
29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic. The registration has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and 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
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has
not to be filled in a special registration form, but has to be signed. 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. Each secured claim must be registered
separately. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving 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 stated.
Prihlášky, ktoré neobsahujú niektorú zo základných náležitostí prihlášky stanovené smernicou,
nebudú podpísané, budú zaradené do zoznamu, na základe ktorého súd rozhodne, či sa na ne
prihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky
Registration that will not fulfill the requirements stated by the direction, or will not be signed will not be
considered as claims in bankruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to ammend or to correct the incorrect or the incomplete registration. Toto zverejnenie sa
vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. This
information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Bankrupt.
Správca úpadcu MEDISAN, s.r.o., IČO: 36 640 697 so sídlom: Nám. Slobody 5, 974 01 Banská
Bystrica, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii: Ing. Jaroslav Ďaďo, správca, 29.augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, a to v pracovných dňoch od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00. Termín nahliadnutia do spisu
nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle 048/411 58 69. The
trustee of bankrupt, MEDISAN, s.r.o., IČO: 36 640 697 with seat at: Nám. Slobody 5, 974 01 Banská
Bystrica, inform you, that the day of publish this notice in Business reports is possible to look to
managerial documents file in office: Ing. Jaroslav Ďaďo, správca, 29.augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, in working days from 9.00AM to 11.30AM and from 12.30PM to 14.00PM. The term of looking
to managerial documents file bespeak in writting to the address or by telephone number
+421-48-4115869.

Sekcia edičných činností
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Ing. Jaroslav Ďaďo, trustee of the bankrupt

K010053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDISAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2012/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2K 32/2012, zo dňa 20.07.2012, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2012 dňa 26.07.2012 som bol ustanovený za správcu
úpadcu: MEDISAN, s.r.o., IČO: 36 640 697, sídlo: Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica. V zmysle
ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) oznamujem, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu
pri popretí pohľadávky veriteľom je: 5031006862/0900. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Jaroslav Ďaďo - správca

K010054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Puzder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 57, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1074
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof.RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Popradská 50, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2012 S1473
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: František
Puzder, nar. 21.01.1974, bytom Jarná 57, 055 01 Margecany (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K 16/2012 zo dňa 23.07.2012, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu a prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., so sídlom správcovskej kancelárie
Popradská 50, 040 11 Košice, bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 145/2012 zo dňa 30.07.2012.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Košice I, proc. no. 26K/16/2012, dated on 23th July 2012 bankruptcy procedure was declared on the
Debtors assets: Frantisek Puzder, domiciled in: Jarná 57, 055 01 Margecany, date of birth: 21.01.1974
and prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. with its seat of office at Popradská 50, 040 11 Košice, was
appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazelte of Slovak republic no. OV 145/2012 dated on 30th July, 2012.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2012. Tohto dňa bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I became valid on 31st July, 2012. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu, na adrese prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., so sídlom správcovskej kancelárie Popradská 50,
040 11 Košice, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd
Košice I, Štúrova 29, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy on Debtors assets in one original to the bankruptcy administrator to
the address prof. RNDr. Michal Tkáč, Popradská 50, 040 11 Košice, Slovak republic. Creditor shall
lodge their claims in one original also to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Štúrova 29,
040 01 Košice, Slovak Republic, to the proc. no. 26K 16/2012.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankruptldebtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. 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,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

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

17

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

OV 152/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 8. augusta 2012

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
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 stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise credltor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohl'adávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the
voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee
or the court do not have the duty to notity the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe
z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., bankruptcy trustee
Košice, 2

nd

August, 2012
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K010055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Euro LOGOS, s.r.o."v
reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, Banská Bystrica, kancelária v obvode Okresného
súdu Trnava só sídlom: Kollárova 26, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R 1/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
36R 1/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava Kollárova 26, Trnava, správca v reštrukturalizácii dlžníka
Euro LOGOS, s.r.o.,"v reštrukturalizácii", IČO: 36 232 475 so sídlom Senecká cesta 2, 931 01
Šamorín, zvoláva podľa ust. § 146 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa
uskutoční dňa 30.08.2012 o 14.00.hod. v Hoteli Park Inn Danube, Rybné námestie 1, 811 02
Bratislava, v priestoroch Salónika nachádzajúceho sa na prízemí hotela. Program schvaľovacej
schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Prezentácia veriteľov bude
prebiehať od 13.30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti
účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je právnickou osobou
koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov
plánu sa musia preukázať dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Správca zároveň
oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 30.07.2012 schválil predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a
zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie
hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v
kancelárii správcu na ulici Kollárova 26, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j.
od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.; kontakt: tel.: 048/4717339, e-mail:
office@ssr.sk

K010056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZH- Bašta, s.r.o. „ v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 790 257
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jeannette Kadlecajová
Sídlo správcu:
Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2012 S1195
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č.1; typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec; popis: osobné motorové
vozidlo ŠKODA OCTAVIA combi, rok výroby: 2009, deň zapísania: 10.07.2012, dôvod zapísania:
vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota : 8.500 EUR
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súpisová zložka majetku č.2; typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec; popis: osobné motorové
vozidlo ŠKODA SUPERB sedan, rok výroby: 2009, deň zapísania: 10.07.2012, dôvod zapísania:
vlastnícke právo úpadcu, súpisová hodnota : 13.900 EUR

K010057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CHELOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 572 003
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K 20/2012 S405
Spisová značka súdneho spisu:
3K 20/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu CHELOS s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 45 572
003, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava,
v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom :
ebielikova@centrum.sk , príp. telefonicky na tel. č. 02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K010058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Ridzoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 24, 980 23 Drienčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2012 S1502
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.06.2012, č.k. 2K 24/2012, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.júna 2012, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
Michaela Ridzoňová, nar. 01.02.1979, bytom 980 23 Drienčany, Drienčany 24, Slovenská republika.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“)veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu
konania 2K 24/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
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inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa
v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo
a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
OV 152/2012

Ing.Janka Dobrocká, správca

Notification to foreing creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Banská Bystrica, dated 21th of Juny 2012, No. 2K 24/2012, which was published in the
Government Journal on the dated 27th of Juny 2012 bankruptcy procedure was on the Debtor –
Michaela Ridzoňová, born on 01th of February 1979, with address 980 23 Drienčany, Drienčany 24,
Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 28th of Juny
2012. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K
24/2012 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká, správca,
Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic.
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Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. Creditors
with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse.

Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors
who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled
in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill
in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be
signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of
this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided in to principal and interest with the legal cause of the interest. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not lodged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate as
and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of
claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accunted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accoutancy. In case the creditor
does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an
address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to
trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing.Janka Dobrocká, bankruptcy trustee

K010059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XaY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 336 840
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Purdeš
Sídlo správcu:
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2012 S1380
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Miroslav Purdeš, reštrukturalizačný správca dlžníka: XaY s.r.o., so sídlom: Seberíniho 9, 821 03
Bratislava, IČO: 36 336 840 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 8.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0948 033046.

K010060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
DLHÁ 90, 010 09 ŽILINA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 422
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4k 2/2011 S1486
Spisová značka súdneho spisu:
4k 2/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

VEC: Oznámenie o dražbe
A.
Označenie dražobníka:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Označenie
navrhovateľov:

Dražobná spoločnosť, a.s.
Gunduličova 3, 811 05 Bratislava
35 849 703
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

Mgr. Marína Gallová, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca
Úpadcu: CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. v konkurze, IČO: 31 615
422, sídlo: Dlhá 90, 010 09 Žilina, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.: 2214/L

B.
Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby
Dražba:

Dražobná spoločnosť, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava
22.8.2012
10:40 hod.
Opakovaná dražba - 3. kolo dražby

C.
Predmet Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 223, Správa katastra: Žilina, obec : Žilina,
dražby: katastrálne územie: Bytčica a to
pozemky: parcely registra „C“:
parcelné číslo 1359/1 , výmera 17460 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/2, výmera 1994 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/3, výmera 374 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/4, výmera 1872 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/5, výmera 937 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/6, výmera 1355 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/7, výmera 3076 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/8, výmera 178 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1359/9, výmera 200 m2, zastavané plochy a nádvoria
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parcelné číslo 1359/9, výmera 200 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1360/2, výmera 99 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1362/24, výmera 252 m2, zastavané plochy nádvoria
parcelné číslo 1448/1, výmera 6483 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 1448/5, výmera 270 m2, zastavané plochy a nádvoria
Dom súpis. č. 90 na parcele č.1359/3
Výrobňa mrazených krémov bez súpis. č. na parcele č.1359/2
Výrobňa mliekarenských výrobkov bez súpis. č. na parcele č.1359/4
Garáže a sklad bez súpis. č. na parcele č.1359/5
Sklady obalov bez súpis. č. na parcele č.1359/6
Plniareň fľaškového mlieka bez súpis .č. na parcele 1359/7
Predajňa potravín bez súpis. č. na parcele 1359/8
Expedičný sklad bez súpis. č. na parcele 1359/9
Objekt železničnej vlečky bez súpis. č. na parcele 1362/24
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: ploty, studňa vŕtaná, prípojka a rozvody vody na
parcele č. 1359/1, vodomerná šachta, rozvody kanalizácie pôvodné na parcele č. 1359/1, rozvody kanalizácie pri
plniarni a výrobni na parcele č. 1359/1, kanalizačné šachty, areálové rozvody plynu STL na parcele č. 1359/1,
oporný múr pred plniarňou na parcele č. 1359/1, rozvody elektro NN na parcele č. 1359/1, spevnené plochy,
energokanál, vodojem požiarnej vody na parcele č.1359/1, ČOV, nakladacia rampa pri výrobni na parcele č. 1359/2,
nakladacia rampa pri výrobni na parcele č. 1359/4, nakladacia rampa pri výrobni 1359/7, komín pri kotolni,
trafokobky pri výrobni na parcele č. 1359/2, objekt žel. vlečky na parcele č. 1362/24, kotolňa na parcele č. 1359/1,
regulačná stanica plynu na parcele č. 1359/1a pod.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

D.
Opis
predmetu
dražby
a jeho
stavu:

Dom s. č. 90 na parc. č. 1359/3 - administratívna budova
Stavba je situovaná v prednej línii areálu pri hlavnom vstupe. Jedná sa o súčasť centrálneho komplexu stavieb, je
prevádzkovo prepojená s laboratóriom a výrobňou za budovou. Stavba má pravidelný obdĺžnikový pôdorys, plochú
strechu, jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Na ľavej strane bola dodatočne pristavená vrátnica so
vstupom a kancelária na druhom podlaží nad vrátnicou. Stavba je prístupná z čelnej strany hlavným vstupom a
taktiež zo zadnej strany v oboch podlažiach z objektu laboratória. Výškové osadenie podlahy suterénu na prednej
strane je cca -1,2m pod terénom, na zadnej strane cca -2,2m pod terénom. Stavba patrí k pôvodnej zástavbe
areálu z roku 1961, v 90-tich rokoch bola dostavaná prístavba vstupu a vrátnice na ľavej strane.
Základná dispozícia: Suterén je prístupný iba vnútorným dvojramenným schodišťom na pravej strane. Dispozične
pozostáva zo stredovej pozdĺžnej chodby, z ktorej sú prístupné na prednej strane miestnosti bývalej jedálne,
kuchyne, výdaja stravy, práčovne, sušiarne, archívu, dennej miestnosti. Prízemie je prístupné z čelnej strany cez
hlavný vstupný vestibul v prístavbe, ktorý je priechodný až do strany dvora. Na ľavej strane je vrátnica s dennou
miestnosťou, v hlavnej časti je pozdĺžna stredová chodba, z ktorej sú prístupné jednotlivé kancelárie po oboch
stranách, na pravej strane je schodište. Sociálne priestory sú vedľa schodišťa v zadnej časti. Poschodie je
prístupné iba vnútorným schodišťom, dispozícia je analogická s prízemím, na ľavej strane nad vrátnicou je väčšia
zasadačka. Konštrukčne sa jedná o železobetónový skelet v pozdĺžnom nosnom systéme kombinovaný s nosným
obvodovým murivom. V strede stavby po oboch stranách chodby sú nosné železobetónové rámy. Základy sú
betónové základové pätky pod stĺpmi a základové pásy pod opláštením a nosnými stenami. Stropy sú
železobetónové doskové monolitické. Plochá jednoplášťová strecha je pokrytá natavovanými asfaltovými pásmi s
vnútornými dažďovými zvodmi. Atiky sú murované oplechované pozinkovaným plechom. Fasáda je upravená
hladkou vápennou omietkou s fasádnym náterom, vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľovkou a olejovým
náterom sokla na chodbách. Podlahy sú rôzne podľa účelu miestnosti - na chodbách, v jedálni, kuchyni, v
sociálnych zariadeniach je PVC, v sociálnych zariadeniach, vstupnej chodbe keramická dlažba, v kanceláriách je
textília, PVC alebo laminátové podlahy. Na poschodí sú zavesené termatexové kazetové podhľady. Okná sú
vymenené plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú hladké dýhované v oceľových zárubniach, vstupné
dvere sú plastové. V objekte sú rozvody elektroinštalácie vrátane zemniacej sústavy, rozvody vody, kanalizácie,
vykurovanie je z vlastnej plynovej kotolne v susednom laboratóriu s oceľovými radiátormi v miestnostiach.
Zariadenie sociálnych priestorov je po výmene štandardné s keramickým obkladom. Objekt bol budovaný a v
minulosti využívaný ako samostatná časť prevádzkovej stavby ako administratívna budova riaditeľstva podniku. V
súčasnosti je stavba nevyužívaná, ale je vykurovaná uzamknutá. Druh stavby v katastri nie špecifikovaný, kód nie
je uvedený. Priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10
m sa v objekte nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o budovu pre riadenie, správu
a administratívu budovu administratívno – správnu. Na stavbe neboli počas doby užívania vykonané žiadne
výrazné prestavby alebo rekonštrukcie so zásahom do prvkov dlhodobej životnosti. Opotrebenie zodpovedá veku
stavby. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 80 rokov. Pre
stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých
prvkov stavby. V súčasnosti je údržba základná, priestory sú schopné užívania.
Výrobňa mraz. krémov na parc. č. 1359/2 - hlavná výrobná budova
Budova je situovaná na pravej strane areálu pri oplotení. Stavba je prístupná z bočnej strany viacerými vchodmi zo
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Budova je situovaná na pravej strane areálu pri oplotení. Stavba je prístupná z bočnej strany viacerými vchodmi zo
spevnenej plochy areálu cez vstupnú rampu. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu – pôvodnú budovu hlavnej
mliekarenskej výroby pravidelného obdĺžnikového pôdorysu so strešnou technologickou nadstavbou, zastrešením
nízkym sedlovým krovom. Na prednej strane sú dva prevádzkové prístavky a nakladacia rampa. V podzemnom
podlaží sú situované väčšinou miestnosti chladiarní, v centrálnej časti je hlavná miestnosť varne, v prednej časti sú
komunikačné chodby, schodištia, výťahy, základné administratívne a sociálne zázemie a príručné sklady. Prístup
do podlažia je iba vnútornými schodišťami a výťahom. Základná dispozícia prízemia je obdobná ako v suteréne,
hlavné miestnosti sú sklady, v prednej časti sú komunikačné chodby, schodištia, výťahy, základné administratívne
a sociálne zázemie a elektrorozvodne. Prístup do podlažia je hlavnými vchodmi cez čelnú rampu. Ostatné
nadzemné podlažia tvoria strešnú obdĺžnikovú technologickú nadstavbu v prednej časti. Konštrukčne sa jedná
väčšinou o atypický oceľový skelet. Zvislú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy z valcovaných profilov IPE, vrátane
zvislého stuženia objektu. Schodiská sú tiež celooceľovej konštrukcie, z oceľových valcovaných a zváraných
profilov. Opláštenie a vnútorné deliace steny hrúbok 400 a 250 mm sú murované z CDm dierovanej tehly. Objekt je
založený na základových pätkách pod stĺpmi a základových pásoch pod opláštením a stenami. Vodorovné stropné
konštrukcie sú z oceľových priehradových väzníkov v kombinácii s väznicami profilu „U“. Zastrešenie je z
oceľových strešných priehradových väzníkov s miernym sklonom s krytinou z natavovaných pásov s vonkajšími
okapovými žľabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné brizolitové, vnútorné hladké, v
súčasnosti väčšinou poškodené. Vonkajšie dvere a vráta sú plechové v kovových zárubniach, vnútorné dvere sú
plechové aj drevené hladké. Okná v suteréne sú drevené, v prízemí sú sklobetónové šablóny a oceľové okná.
Podlahy sú rôzne podľa druhu miestnosti z PVC, poteru, v prevádzkach je priemyselná dlažba. V objekte je
základný rozvod zdravotechniky v sociálnych priestoroch v súčasnosti nevyužívaných poškodených. V objekte sú
kompletné rozvody elektroinštalácie s rozvádzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy. Vykurovanie bolo ústredné
teplovodné, v súčasnosti nefunkčné. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako výrobňa chladených a
mrazených mliekarenských výrobkov (nanukáreň), v súčasnosti je nevyužívaný, v zlom technickom stave. Druh
stavby v katastri – kód stavby je vedený ako 14 - budova obchodu a služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným
využitím. Na objekte sa priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých
smeroch nad 10 m nenachádzajú, nakoľko raster nosných stĺpov je 6m, objekt nespĺňa podmienky halového
objektu, jedná sa o budovu výrobnú pre priemysel - budovu potravinárskeho priemyslu s oceľovou konštrukciou a
murovaným opláštením JKSO: 812117, KS: 1251 priemyselné budovy. Na stavbe neboli počas doby užívania
vykonané žiadne výrazné prestavby, naopak, stavba je bez riadnej údržby, časť vnútorných konštrukcií (izolácie,
podhľady) je demontovaná alebo poškodená. Objekt je odpojený od inž. sietí. Vzhľadom na konštrukčný systém a
technický stav stanovujeme základnú životnosť ako zníženú na 42 rokov, t.j. predpokladaná doba zostatkovej
životnosti pri súčasnom stave 10 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie
vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. Stavba vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, v
súčasnom stave nie je schopná riadneho užívania.
Výrobňa mraz. krémov na parc. č. 1359/2 - hala kompresorovňa
Budova je situovaná na pravej strane areálu pri oplotení. Stavba je prístupná z čelnej strany a taktiež z interiéru zo
susednej časti výrobne. Jedná sa o jednopodlažnú pôvodnú stavbu - technické zázemie hlavnej mliekarenskej
výroby pravidelného obdĺžnikového pôdorysu bez podpivničenia s nízkym sedlovým krovom. Základná dispozícia
prízemia pozostáva z hlavnej miestnosti technológie chladenia, v prednej časti sú miestnosti elektrorozvodne
riešené ako dvojpodlažná vostavba s vlastným schodišťom. Konštrukčne sa jedná o oceľový skelet. Zvislú
konštrukciu tvoria oceľové stĺpy z valcovaných profilov IPE, vrátane zvislého stuženia objektu. Schodiská sú tiež
celooceľovej konštrukcie, z oceľových valcovaných a zváraných profilov. Opláštenie a vnútorné deliace steny sú
murované z CDm dierovanej tehly. Murované opláštenie je iba v časti pri elektrorozvodniach, pri halovej miestnosti
chladenia je celokovová presklená fasáda s veľkoplošnými sklenenými šablónami z drôteného skla (na priečelí
poškodených) na nízkej podmurovke. Objekt je založený na základových pätkách pod stĺpmi a základových pásoch
pod opláštením a stenami. Vodorovné stropné konštrukcie pri elektro časti sú z oceľových profilov. Zastrešenie je z
oceľových strešných priehradových väzníkov s miernym sklonom s krytinou z natavovaných pásov s vnútornými
okapovými zvodmi. Atiky sú murované oplechované. Vonkajšie omietky sú vápenné brizolitové, vnútorné hladké, v
súčasnosti väčšinou poškodené. Vonkajšie dvere a vráta sú plechové v kovových zárubniach, vnútorné dvere sú
plechové aj drevené hladké. Okná v suteréne sú drevené, v prízemí sú sklobetónové šablóny a oceľové okná.
Podlahy sú priemyselnej z dlažby. V objekte nie sú rozvody zdravotechniky ani vykurovania. V objekte sú
kompletné rozvody elektroinštalácie s rozvadzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy.
Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako energoblok k mliekarenskej výrobe – chladiarenská technológia,
v súčasnosti je nevyužívaný, v zlom technickom stave. Druh stavby v katastri - kód stavby je vedený ako 14 budova obchodu a služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným využitím. Na objekte sa vyskytujú priestory so
svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m a tvoria viac ako 50%
z objemu nadzemnej časti stavby, jedná sa o halu pre energetiku – halu strojovní a kompresorovní s oceľovou
konštrukciou s murovaným opláštením JKSO: 811327, KS: 2302 Stavby energetických zariadení. Na stavbe neboli
počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby, naopak, stavba je bez riadnej údržby, časť vnútorných
konštrukcií (izolácie, okná, podhľady...) je demontovaná alebo poškodená. Objekt je odpojený od inž. sietí.
Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť ako zníženú na 42 rokov, t.j.
predpokladaná doba zostatkovej životnosti pri súčasnom stave 10 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná
lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. Stavba vyžaduje
rekonštrukciu, v súčasnom stave nie je schopná riadneho užívania.
Výrobňa mliek.výrobkov na parc. č. 1359/4 - laboratóriá (spojovací krčok)
Stavba je situovaná za administratívnou budovou medzi samotnou budovou a hlavnou výrobnou budovou v
centrálnej časti, pričom laboratórium tvorí vlastne spojovací krčok medzi týmito stavbami. Majetkoprávne sa jedná
o súčasť stavby na parc. č. 1359/4. Stavba má pravidelný obdĺžnikový pôdorys, plochú strechu, jedno podzemné a
jedno nadzemné podlažie. Stavba je prístupná iba z interiérov susedných budov - administratívnej budovy na parc.
č. 1359/2 v oboch podlažiach a zo zadnej strany zo samotnej prevádzky a výroby na parc. č. 1359/4 taktiež v
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č. 1359/2 v oboch podlažiach a zo zadnej strany zo samotnej prevádzky a výroby na parc. č. 1359/4 taktiež v
oboch podlažiach. Výškové osadenie podlahy suterénu je cca -2m pod terénom. Stavba patrí k pôvodnej zástavba
areálu z roku 1961. Základná dispozícia: I.PP suterén - Suterén je prístupný iba vnútornými vstupmi z chodby
administratívnej budovy. Dispozične pozostáva z plynovej kotolne, šatní, umyvární a WC s členením na mužskú a
ženskú časť. I.NP prízemie - Prízemie je prístupné iba vnútornými vstupmi z chodby administratívnej budovy a
prevádzkovej budovy. Základná dispozícia pozostáva z miestností laboratórií resp. kancelárií po oboch stranách
pozdĺžnej stredovej chodby. V zadnej časti je schodište do suterénu. Konštrukčne sa jedná o železobetónový
skelet v pozdĺžnom nosnom systéme kombinovaný s nosným obvodovým murivom. V strede stavby po oboch
stranách chodby sú nosné železobetónové rámy. Základy sú betónové základové pätky pod stĺpmi a základové
pásy pod opláštením a nosnými stenami. Stropy sú železobetónové doskové monolitické. Plochá jednoplášťová
strecha je pokrytá natavovanými asfaltovými pásmi s vnútornými dažďovými zvodmi. Atiky sú murované
oplechované pozinkovaným plechom. Fasáda je upravená hladkou vápennou omietkou s fasádnym náterom, na
čelnej strane je fasáda poškodená pravdepodobne zatekaním. Vnútorné omietky sú vápenné hladké s maľovkou
aolejovým náterom sokla na chodbách. Podlahy sú rôzne podľa účelu miestnosti - v šatniach, kotolni, umyvárkach
je keramická dlažba, na chodbách a laboratóriách je PVC. Okná sú vymenené plastové s izolačným dvojsklom.
Vnútorné dvere sú hladké dýhované v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú plastové. V objekte sú rozvody
elektroinštalácie vrátane zemniacej sústavy, rozvody vody, kanalizácie, vykurovanie je z vlastnej plynovej kotolne v
susednom laboratóriu s oceľovými radiátormi v miestnostiach. Zariadenie sociálnych priestorov je po výmene
štandardné s keramickým obkladom. V kotolni je inštalovaná nová technológia - plynové kondenzačné kotly,
regulácia, ohrev teplej vody, rozdeľovače a nový nerezový komín. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako
samostatná časť prevádzkovej stavby ako administratívno - prevádzkovo sociálna budova. V súčasnosti je v
objekte využívaná iba ako kotolňa (v suteréne), nadzemné priestory sú nevyužívané. Druh stavby v katastri je
uvedený ako 14 - budova pre obchod a služby, čo nie je celkom v súlade so skutočnosťou. Priestory so svetlou
vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m sa v objekte nenachádzajú,
objekt nespĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o budovu pre riadenie, správu a administratívu budovu
technicko - prevádzkovú murovanú JKSO: : 8126911, KS: 1220 budovy pre administratívu. Na stavbe neboli počas
doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie so zásahom do prvkov dlhodobej životnosti.
Opotrebenie zodpovedá veku stavby. Na vonkajšej fasáde pri atike sa prejavujú poškodenia vrchnej vrstvy
omietky. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 80 rokov. Pre
stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých
prvkov stavby. V súčasnosti je objekt bez údržby, ale priestory sú schopné užívania.
Výrobňa mliek.výrobkov na parc. č. 1359/4 - hlavná výrobná budova
Budova je situovaná v centrálnej časti areálu za administratívnou budovou a laboratóriom s ktorými tvorí ucelený
prevádzkový komplex. Stavba je prístupná z bočnej strany viacerými vchodmi zo spevnenej plochy areálu cez
vstupnú rampu. Jedná sa o atypickú stavbu - pôvodnú budovu hlavnej mliekarenskej výroby nepravidelného
pôdorysu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami, pričom druhé nadzemné podlažie je iba
čiastočná galéria v strede stavby. Na prednej a zadnej strane je viacero prevádzkových jednopodlažných väčšinu
skladových prístavkov. Základná dispozícia: I.PP suterén - V podzemnom podlaží sú situované väčšinou miestnosti
výrobných prevádzok - chladiarne, výrobne, sklady, strojovne, varňa, baliareň v centrálnej časti je schodište,
nákladný výťah je na pravej strane v zadnej časti. Prístup do podlažia je iba vnútorným schodišťom a výťahom.
I.NP prízemie - Základná dispozícia prízemia je obdobná ako v suteréne, hlavné výrobné miestnosti sú varňa,
chladiareň, masliareň, sklady. Prístup do podlažia je hlavnými vchodmi cez čelnú rampu a taktiež zo susedných
objektov prevádzok. V strednej časti je vstup na poschodie - galériu. II.NP poschodie - Poschodie je vybudované
iba na časti pôdorysu v strednej časti ako otvorená galéria. Dispozične pozostáva z galérie a strojovne. Prístup do
podlažia je jednoramenným vnútorným schodišťom z varne. Konštrukčne sa jedná väčšinou o atypický murovaný
objekt s nosnými obvodovými múrmi doplnenými vnútornými monolitickými kruhovými a štvorcovými stĺpmi s
prievlakmi, priečlami. Vodorovné konštrukcie sú monolitické, železobetónové preklady, priečle a prievlaky v
kombinácii s monolitickými železobetónovými stropnými doskami a škrupinami. Nad galériou II. NP je ako nosná
časť strechy riešená oblúková monolitická železobetónová škrupina. Schodiská sú taktiež monolitické
železobetónové. Objekt je založený na základových pätkách pod stĺpmi a základových pásoch pod opláštením a
stenami. Krytina na streche je z natavovaných pásov. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hladké, väčšina
stien prevádzkových výrobných priestorov je obložená keramickým bielym obkladom do výšky cca 3m. Vonkajšie
dvere a vráta sú plechové v kovových zárubniach, vnútorné dvere sú plechové aj drevené hladké. Okná sú
drevené aj plastové. Podlahy sú rôzne podľa druhu miestnosti z PVC, poteru, v prevádzkach je priemyselná
dlažba. V objekte je základný rozvod zdravotechniky v sociálnych priestoroch, rozvody ústredného kúrenia s
plechovými radiátormi a rozvod svetelnej elektroinštalácie. Technológia mliekarenskej výroby bola takmer
kompletne demontovaná. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako výrobňa mrazených mliekarenských
výrobkov, v súčasnosti je nevyužívaný bez evidentných statických alebo hygienických porúch bez základnej
údržby, čiastočne využívaný ako sklad. Druh stavby v katastri - kód stavby je vedený ako 14 - budova obchodu a
služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným využitím. Na objekte sa priestory so svetlou vzdialenosťou medzi
zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového
objektu, jedná sa o budovu výrobnú pre priemysel – budovu potravinárskeho priemyslu s monolitickou konštrukciou
s murovaným opláštením JKSO: 812112, KS: 1251 priemyselné budovy. Na stavbe neboli počas doby užívania
vykonané žiadne výrazné prestavby so zásahom do prvkov dlhodobej životnosti. Objekt je využívaný iba
minimálne. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 80 rokov. Na
stavbe bola zdemontovaná a rozkradnutá časť elektroinštalácie, na niektorých miestach je poškodená strecha, v
objekte je uskladnené množstvo nepotrebného poškodeného inventáru, materiálu a odpadu. Pre stanovenie
opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov
stavby. Stavba vyžaduje opravu, v súčasnom stave nie je schopná užívania.
Výrobňa mliek.výrobkov na parc. č. 1359/4 - prevádzkové skladové prístavky
Prevádzkové prístavky sú situované na ľavej a zadnej strane výrobného komplexu na parc. č. 1359/4 ako jeho
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Prevádzkové prístavky sú situované na ľavej a zadnej strane výrobného komplexu na parc. č. 1359/4 ako jeho
prevádzková a majetkoprávna súčasť. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o nepravidelné jednopodlažné
prístavky s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia s plochou strechou. Dispozične pozostávajú väčšinou
z miestností skladov, resp. Bývalých technologických miestností, zádverí a pod. Podlaha je cca v úrovni okolitého
terénu resp. v úrovni rampy. Prístup do každého prístavku je priamy z exteriéru. Konštrukčne sa jedná o murované
jednoduché stavby z tehlového muriva založené na základových pásoch. Nosné zvislé múry sú založené na
základových pásoch, strecha je jednoplášťová s miernym jednostranným sklonom s krytinou z natavovaných
pásov. Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody a oplechovanie atík je z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú
vápenné hladké, vonkajšie hrubé, resp. brizolitové. Podlahy sú z PVC, dlaždíc cementového poteru. Okná sú
zdvojené, dvere plechové. V objekte sú rozvody elektroinštalácie vrátane zemniacej sústavy bez zdravotechniky
bez vykurovania. Objekty sú súčasťou výrobného komplexu, ako jeho samostatné prevádzkovo a konštrukčne
oddelené časti na väčšine minulosti využívané ako sklady. Druh stavby v katastri - kód stavby je vedený pre celú
stavbu ako 14 - budova obchodu a služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným využitím. V súčasnosti je stavba
využívaná iba čiastočne. Na objekte sa priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami
vo všetkých smeroch nad 10 m nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o budovu pre
skladovanie a úpravu produktov murovanú ostatnú JKSO: 812791, KS: 1252 nádrže, silá, sklady. Na stavbe neboli
počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Opotrebenie zodpovedá veku
stavby. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 70 rokov. Pre
stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých
prvkov stavby. V súčasnosti je stavba bez údržby.
Garáže a sklad na parc. č. 1395/5
Budova je situovaná v zadnej časti areálu v strede za výrobnou budovou zo strany štadióna vedľa jedálne a dielne.
Stavba je osadená na terénnom zlome, prístupná je z dvoch strán - podzemné podlažie zo zadnej strany a
prízemie z čelnej strany z spevnenej plochy areálu. Dispozične sa jedná o stavbu s jedným podzemným a jedným
nadzemným podlažím pozostávajúcu z dvoch obdĺžnikových traktov navzájom posunutých. Stavba patrí k
pôvodnej zástavbe z roku 1961. Základná dispozícia :I.PP – suterén - Podzemné podlažie dispozične pozostáva z
hlavného skladu v pravom trakte, na kraji sú sociálne zariadenia - šatne a umyvárky, v strede je schodište s
výťahom, v ľavom trakte sú technologické miestnosti a sklad. Podlaha suterénu je osadená cca v úrovni terénu v
zadnej časti a cca 3m pod terénom v prednej časti. I.NP – prízemie - Nadzemné podlažie dispozične pozostáva z
troch veľkých garáží a dielne v pravom trakte prístupných priamo z priečelia, v strede v ľavom trakte je schodište,
výťah a sklad. Podlaha prízemia je osadená cca v úrovni terénu v prednej časti. Konštrukčne sa jedná väčšinou o
atypický murovaný objekt s nosnými obvodovými múrmi doplnenými vnútornými monolitickými štvorcovými stĺpmi s
prievlakmi, priečlami. Vodorovné konštrukcie sú monolitické, železobetónové preklady, priečle a prievlaky v
kombinácii s monolitickými železobetónovými stropnými doskami a škrupinami. Schodiská sú taktiež monolitické
železobetónové. Objekt je založený na základových pätkách pod stĺpmi a základových pásoch pod opláštením a
stenami. Krytina na streche je z natavovaných pásov. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hrubé, väčšina
stien. Vonkajšie dvere a vráta sú otváravé plechové v kovových zárubniach, vnútorné dvere sú plechové aj
drevené hladké. Okná
sú jednoduché. Podlahy sú rôzne podľa druhu miestnosti z PVC, poteru a keramickej dlažby. V objekte je základný
rozvod zdravotechniky v sociálnych priestoroch, rozvody ústredného kúrenia s plechovými radiátormi a rozvod
svetelnej elektroinštalácie. Rozvody centrálneho vykurovania aj ostatných inštalácií sú odpojené. Zariadenie
sociálnych priestorov je štandardné. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako pomocné hospodárske
prevádzky mliekarenského závodu - dielne, sklady, garáže, v súčasnosti je nevyužívaný bez evidentných
statických alebo hygienických porúch bez základnej údržby, čiastočne využívaný ako sklad. Druh stavby v katastri
– kód stavby nie je evidovaný. Na objekte sa priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými
konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového objektu, väčšina
podlahovej plochy stavby je využívaná ako sklady, jedná sa o budovu pre skladovanie a úpravu produktov
monolityckú s murovaným opláštením JKSO: 812796, KS: 1252 nádrže, silá sklady. Na stavbe neboli počas doby
užívania vykonané žiadne výrazné prestavby so zásahom do prvkov dlhodobej životnosti. Objekt je využívaný iba
minimálne, v súčasnosti je bez údržby, v suteréne je množstvo nepotrebného inventáru. Vzhľadom na konštrukčný
systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 75 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná
lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. Stavba vyžaduje
opravu, v súčasnom stave je schopná obmedzeného užívania.
Sklady obalov na parc. č. 1359/6 - halová zadná časť
Stavba je situovaná v zadnej časti areálu za skladmi a garážami pri oplotení. Stavba pozostáva z troch
samostatných častí - skladovej haly, budovy pred ňou a prístrešku. Je prístupná z čelnej strany zo spevnenej
plochy. Jedná sa o novšiu zástavbu areálu z 90-tich rokov. Skladová hala je v zadnej línii stavby, prístupná cez
predný skladový prístavok. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednopodlažnú jednoloďovú skladovú halu
pravidelného obdĺžnikového pozdĺžneho tvaru s nízkou sedlovou strechou s obojstranným sklonom. Podlaha je v
úrovni spevnenej plochy areálu. Dispozične pozostáva z jedného halového vnútorne nerozdeleného priestoru.
Konštrukčne sa jedná o oceľovú halovú konštrukciu HARD so stĺpmi v module 8*4,5m založených na betónových
pätkách s väzníkmi rozpätia 12m so spodným tiahlom. Samostatný strop - podhľad nie je vyhotovený. Zastrešenie
je z vlnitého trapézového plechu kotveného na oceľové väzničky. Na štítových stranách, na zadnej strane a
čiastočne na prednej strane je murované opláštenie výšky až po väzník. Okná nie sú osadené, vstup je cez predný
prístavok. Vonkajšie omietky sú vápenné hrubé, vnútorné hladké. Podlaha je z hrubého betónu. V objekte je
základný rozvod elektroinštalácie s rozvádzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy. Vykurovanie a
zdravotechnika nie sú vyhotovené. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako sklad, v súčasnosti je
nevyužívaný. Popis stavby v katastri je uvedený ako sklad obalov, kód druhu stavby nie je uvedený. Priestory so
svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m tvoria viac ako 50%
obostavaného priestoru stavby, objekt spĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o halu pre skladovanie
priemyselných tovarov ostatnú kovovú s murovaným opláštením JKSO: 811697, KS: 1252 nádrže silá sklady. Na
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priemyselných tovarov ostatnú kovovú s murovaným opláštením JKSO: 811697, KS: 1252 nádrže silá sklady. Na
stavbe neboli počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Opotrebenie
zodpovedá veku stavby. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 45
rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie
jednotlivých prvkov stavby. V súčasnosti je stavba bez údržby.
Sklady obalov na parc. č. 1359/6 - predný skladový prístavok
Budova je situovaná v zadnej časti areálu za skladmi a garážami pri oplotení. Stavba pozostáva z troch
samostatných častí - skladovej haly, budovy pred ňou a prístrešku. Je prístupná z čelnej strany zo spevnenej
plochy. Skladová budova je vlastne pozdĺžny prístavok po celej dĺžke haly ako predĺženie väzníkov v jednom
sklone. Dispozične sa jedná o jednopodlažnú stavbu pravidelného obdĺžnikového pozdĺžneho tvaru s nízkou
pultovou strechou v rovine väzníka haly s jednostranným sklonom. Podlaha je v úrovni spevnenej plochy areálu.
Dispozične pozostáva z dvoch skladových miestností. Konštrukčne sa jedná o oceľovú konštrukciu s kruhovými
stĺpmi v module 11*4,5m založených na betónových pätkách s väzníkmi rozpätia 6m z valcovaných profilov.
Samostatný strop - podhľad nie je vyhotovený. Zastrešenie je z vlnitého trapézového plechu kotveného na oceľové
väzničky. Na prednej strane je murované opláštenie z tehloblokov výšky cca 120cm, zbytok opláštenia je z vlnitého
plechu resp. z laminátu. Okná nie sú osadené, vstup je priamy zo spevne nej plochy viacerými vrátami. Vonkajšie
aj vnútorné omietky na podmurovke sú vápenné hrubé. Podlaha je z hrubého betónu. V objekte je základný rozvod
elektroinštalácie s rozvadzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy. Vykurovanie a zdravotechnika nie sú
vyhotovené. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako sklad, v súčasnosti je nevyužívaný. Popis stavby v
katastri je uvedený ako sklad obalov, kód stavby nie je uvedený. Priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými
nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m sa v objekte nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky
halového objektu, jedná sa o budovu pre skladovanie priemyselných tovarov ostatnú kovovú s murovaným
opláštením JKSO: 812797, KS: 1252 nádrže silá sklady. Na stavbe neboli počas doby užívania vykonané žiadne
výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Opotrebenie zodpovedá veku stavby. Vzhľadom na konštrukčný systém a
technický stav stanovujeme základnú životnosť na 50 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna
metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. V súčasnosti je stavba bez
údržby.
Sklady obalov na parc. č. 1359/6 - zadný otvorený prístrešok
Budova je situovaná v zadnej časti areálu za skladmi a garážami pri oplotení. Stavba pozostáva z troch
samostatných častí - skladovej haly, budovy pred ňou a prístrešku. Je prístupná z čelnej strany zo spevnenej
plochy. Otvorený prístrešok je situovaný vedľa haly. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednopodlažnú
stavbu pravidelného obdĺžnikového pozdĺžneho tvaru s nízkou pultovou strechou. Podlaha je v úrovni spevnenej
plochy areálu. Vnútorný priestor je dispozične nerozdelený. Konštrukčne sa jedná o jednoduchú oceľovú
konštrukciu so stĺpmi z Jokl profilov v module 8*4,5m založených na betónových pätkách s väzníkmi rozpätia 5m z
valcovaných profilov. Samostatný strop - podhľad nie je vyhotovený. Zastrešenie je z vlnitého trapézového plechu
kotveného na oceľové väzničky. Objekt je bez opláštenia. Okná ani vráta nie sú osadené. Podlaha je z hrubého
betónu. V objekte nie sú žiadne rozvody inštalácií. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako sklad, v
súčasnosti je nevyužívaný. Popis stavby v katastri je uvedený ako sklad obalov, kód stavby nie je uvedený.
Priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m sa v
objekte nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o budovu pre skladovanie
priemyselných tovarov ostatnú kovovú s murovaným opláštením JKSO: 812797, KS: 1252 nádrže silá sklady. Na
stavbe neboli počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Objekt bol zasiahnutý
požiarom, opotrebenie je značné. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú
životnosť ako zníženú na 25 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie
vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. V súčasnosti je stavba bez údržby.
Expedičný sklad na parc. č. 1359/9
Budova je situovaná na pravej strane výrobného komplexu ako jeho samostatný expedičný prístavok na
samostatnej parc. č. 1359/9. Jedná sa o jednoloďovú halu prístupnú tak z interiéru prevádzky a výroby a taktiež zo
spevnenej plochy areálu. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednopodlažnú jednoloďovú skladovú halu
pravidelného obdĺžnikového tvaru s nízkou sedlovou strechou s obojstranným sklonom. Podlaha je v úrovni rampy
cca 90cm nad spevnenou plochou areálu. Dispozične pozostáva z jedného halového vnútorne nerozdeleného
priestoru. Konštrukčne sa jedná o oceľovú halovú konštrukciu s rámami - stĺpmi a väzníkmi z I - profilov v module
4*4,25m rozpätia 11,5m so spodným tiahlom založených na betónových pätkách. Samostatný strop - podhľad nie
je vyhotovený. Zastrešenie aj opláštenie je z plechových panelov s izolačnou výplňou kotvených na oceľové
väzničky. Na zadnej štítovej strane sú tri rolovacie automatické lamelové vráta. Okná nie sú osadené. Podlaha je z
priemyselnej dlažby. V objekte je základný rozvod elektroinštalácie s rozvadzačmi s ističmi vrátane zemniacej
sústavy. Vykurovanie a zdravotechnika nie sú vyhotovené. Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako sklad,
v súčasnosti je nevyužívaný. Popis stavby v katastri je uvedený ako expedičný sklad, kód stavby je vedený ako 14
- budova obchodu a služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným využitím. Priestory so svetlou vzdialenosťou
medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m tvoria viac ako 50% obostavaného priestoru
stavby, objekt spĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o halu pre skladovanie priemyselných tovarov ostatnú
kovovú s murovaným opláštením JKSO: 811617, KS: 1252 nádrže silá sklady. Na stavbe neboli počas doby
užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Opotrebenie je vzhľadom na nevyužívanie a
chýbajúcu údržbu rýchlejšie. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť
na 50 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne
opotrebenie jednotlivých prvkov stavby.
Plniareň fľaš.mlieka na parc. č. 1359/7
Stavba plniarne je situovaná na ľavej strane areálu pozdĺž oplotenia. Stavba je prístupná z bočnej a zadnej strany
cez súvislú vstupnú rampu. Jedná sa o dvojloďovú jednopodlažnú halovú stavbu - dodatočne dobudovaný objekt
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cez súvislú vstupnú rampu. Jedná sa o dvojloďovú jednopodlažnú halovú stavbu - dodatočne dobudovaný objekt
hlavnej mliekarenskej výroby z roku 1991 pravidelného obdĺžnikového pôdorysu bez suterénu so zastrešením
nízkym sedlovým krovom. Na prednej strane je súvislá nakladacia rampa s prístreškom. Základná dispozícia: I.NP
prízemie - Hlavné výrobné miestnosti prízemia tvorí umyváreň obalov a veľké chladiace sklady. Na prednej strane
sú situované základné sociálne a administratívne miestnosti - šatne , umyvárky WC, denná miestnosť, kancelária
prístupné z priečnej chodby. Na zadnej strane sú technologické miestnosti chladenia, výmenníkovej stanice,
strojovne. Prístup do objektu je z čelnej súvislej rampy viacerými vchodmi. V súčasnosti sú priestory nevyužívané,
v posledných rokoch boli miestnosti chladiarní využívané ako sklady. Jedná sa o celooceľovú dvojloďovú halu v
šírkovom module 2x15 m, dĺžkovom 15x6 m. Výška haly pri stĺpoch je 4,5 m. Zvislú konštrukciu tvoria celooceľové
stĺpy uzavretého obdĺžnikového prierezu, vrátane zvislého stuženia haly. Ide o už nepoužívaný halový systém
HARD. Hlavné steny sú prefabrikované, železobetónové. Tiež parapety sú po celom obvode prefabrikované,
železobetónové. Časť opláštenia je hrúbky 350 mm, murovaná z dierovaných tehál na vápennocementovú maltu.
Časť vnútorných stien, nesúcich znížený keramický strop, je hrúbky 250 mm, murovaná z dierovaných tehál na
vápennocementovú maltu. V priestoroch bývalých chladených skladov sú steny a stropy zo sendvičových panelov
s tepelnou izoláciou. Obvodový plášť je sendvičový. Tvorí ho trapézový plech a tepelná izolácia z minerálnej vlny.
Zastrešenie jej priehradovými väzníkmi z valcovaných profilov s obojstranným sklonom s krytinou z trapézového
vlnitého plechu s tepelnou izoláciou. V zadných moduloch sú v strešnom plášti integrované štyri trojuholníkové
priečne svetlíky s vystuženým sklom. Vonkajšie omietky podmurovky a štítov sú štukové vápenné, vnútorné
hladké. Vonkajšie dvere a vráta sú plechové v kovových zárubniach,
vnútorné dvere sú plechové aj drevené hladké. Okná sú zdvojené oceľové. Podlahy sú rôzne podľa druhu
miestnosti z PVC, poteru, v prevádzkach je priemyselná dlažba. V objekte je základný rozvod zdravotechniky v
sociálnych priestoroch v súčasnosti nevyužívaných. V objekte sú kompletné rozvody elektroinštalácie s
rozvádzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy. Vykurovanie bolo ústredné teplovodné, v súčasnosti nefunkčné.
Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako výrobná hala mliekarenskej výroby - plniareň, neskôr bol
čiastočne využívaný ako skladové priestory, v súčasnosti je nevyužívaný. Druh stavby v katastri – kód stavby je
vedený ako 14 - budova obchodu a služieb, čo nie je úplne v súlade s posledným využitím. Priestory so svetlou
vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m tvoria viac ako 50%
obostavaného priestoru stavby, objekt spĺňa podmienky halového objektu, jedná sa o halu pre výrobnú bez
žeriavových dráh kovovú s murovaným opláštením JKSO: 811116, KS: 1251 priemyselné budovy. Na stavbe
neboli počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie so zásahom do prvkov
dlhodobej životnosti. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav, chýbajúcu údržbu stanovujeme základnú
životnosť ako zníženú na 45 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie
vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby.
Predajňa potravín na parc. č. 1359/8 - hostinec Slimák
Budova je situovaná v čelnej línii areálu vedľa administratívnej budovy prístupná priamo z verejného priestranstva.
Jedná sa o samostatne stojacu obchodnú menšiu budovu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia
nepravidelného pôdorysu s plochou strechou s okrasnou masívnou rímsou po obvode budovy. Prístup je z čelnej
strany priamo z chodníka a taktiež bočný vchod do zázemia. Objekt nepatrí k pôvodnej zástavbe, bol dobudovaný
v roku 1995 pôvodne ako podniková predajňa. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednoduchú stavbu s
jedným nadzemným podlažím nepravidelného tvaru s plochou strechou. Výškové osadenie podlahy je cca 20cm
nad okolitým terénom. Prízemie pozostáva zo vstupného zádveria, hlavnej miestnosti reštaurácie (bývalej
predajne), zadnej pozdĺžnej chodby, z ktorej sú prístupné sociálne zariadenia a príručný sklad na pravej strane, v
strede je menšia kuchyňa, sklad, na ľavej strane je malá umyváreň a kotolňa. Konštrukčne sa jedná o drevenú
roštovú konštrukciu z hranolov na betónovej základovej platni a podmurovke. Konštrukcia je obojstranne obitá
panelmi na báze dreva s tepelnou izoláciou. Úprava vnútorných povrchov je zo sadrokartónu, vonkajšie povrchy sú
upravené silikátovou štruktúrovanou omietkou. Vnútorné priečky sú ľahké montované zo sadrokartónu. Strecha je
plochá s krytinou z natavovaných pásov, okolo budovy je masívna okrasná rímsa s plným bednením a úpravou
asfaltovým šindľom. Podlahy väčšiny miestností sú z keramickej dlažby. Okná a vstupné dvere sú plastové,
vnútorné dvere sú dýhované v kovových zárubniach. V objekte je kompletný rozvod zdravotechniky, v sociálnych
zariadeniach je štandardné vybavenie s keramickým obkladom. Vykurovanie je vlastné teplovodné s malým
nástenným plynovým kotlom. Vybavenie kuchyne nesúvisí s vlastníctvom objektu, je vo vlastníctve nájomcu.
Objekt bol budovaný a v minulosti využívaný ako predajňa, neskôr bol vnútorne prebudovaný na malú reštauráciu
bez výrazných zásahov do prvkov dlhodobej životnosti. Druh stavby v katastri je uvedený ako predajňa, kód stavby
nie je uvedený. Priestory so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad
10 m sa v objekte nenachádzajú, objekt nespĺňa podmienky halového objektu, podľa prevažujúceho aktuálneho
využitia sa jedná o budovu pre obchod a spoločné stravovanie s drevenou konštrukciou. JKSO: 801848, KS: 1211
hotelové budovy. Na stavbe neboli počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie,
na stavbe nie sú zrejmé žiadne statické alebo iné poruchy. Opotrebenie zodpovedá veku stavby. Vzhľadom na
konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť ako štandardnú na 60 rokov. Pre stanovenie
opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov
stavby. V súčasnosti je objekt nevyužívaný bez údržby, pričom je schopný užívania.
Kotolňa na parc. č. 1359/1
Stavba kotolne je situovaná na ľavej strane areálu medzi plniarňou a garážami. Jedná sa o halovú stavbu
pravidelného pôdorysu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Je prístupná z čelnej strany zo
spevnenej plochy. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednopodlažnú jednoloďovú halu - bývalú kotolňu
pravidelného obdĺžnikového tvaru s nízkou sedlovou strechou s obojstranným sklonom. Podlaha je v úrovni
spevnenej plochy areálu. Dispozične pozostáva z jedného hlavného halového priestoru bývalej kotolne, na ľavej
strane je malý vostavok velína a skladu. Technologické zariadenia kotolne sú demontované, stavba je vyprataná,
nevyužívaná. Konštrukčne sa jedná o oceľovú halovú konštrukciu HARD so stĺpmi v module 5*6m založených na
betónových pätkách s väzníkmi rozpätia 12m so spodným tiahlom. Samostatný strop - podhľad nie je vyhotovený.
Zastrešenie je z vlnitého trapézového plechu kotveného na oceľové väzničky. Murované opláštenie je na všetkých
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Zastrešenie je z vlnitého trapézového plechu kotveného na oceľové väzničky. Murované opláštenie je na všetkých
stranách do výšky cca 90cm, na ostatnej ploche fasády je trapézový plech kotvený na oceľových priečkach. Okná
sú jednoduché oceľové, vstupy sú dva z čelnej a bočnej strany cez plechové otváravé vráta. Podlaha je z hrubého
betónu. V objekte je základný rozvod elektroinštalácie s rozvadzačmi s ističmi vrátane zemniacej sústavy.
Vykurovanie a zdravotechnika nie sú vyhotovené. Objekt bol budovaný a v minulosti budovaný a využívaný ako
centrálna plynová kotolňa, v súčasnosti je nevyužívaný. Stavba nie je zapísaná v katastri. Priestory so svetlou
vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m tvoria viac ako 50%
obostavaného priestoru stavby, objekt spĺňa podmienky halového objektu, podľa posledného využitia sa jedná o
halu pre energetiku - halu kotolní kovovú JKSO: 811317, KS: 2302 stavby energetických zariadení. Na stavbe
neboli počas doby užívania vykonané žiadne výrazné prestavby alebo rekonštrukcie. Stavba je v zlom technickom
stave bez údržby, vyžaduje rekonštrukciu. Vzhľadom na konštrukčný systém a technický stav stanovujeme
základnú životnosť na 40 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje
kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby.
Regulačná stanica plynu na parc. č. 1359/1
Budova je situovaná na okraji areálu na pravej strane v prednej časti za oplotením vedľa bočného vjazdu. Stavba
je prístupná z vnútorných komunikácií areálu. Základná dispozícia: Dispozične sa jedná o jednoduchú
jednopodlažnú stavbu s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia pôdorysného tvaru "L" s plochou
strechou. Podlaha je cca 20cm nad úrovňou okolitého rovinatého terénu. Prízemie pozostáva z hlavnej
technologickej miestnosti a záchytnej vane. Konštrukčne sa jedná o klasický murovaný nosný systém s nosnými
obvodovými konštrukciami z tehlového muriva hr. 45cm. Zastrešenie je riešené ako plochá strecha - dosková
monolitická konštrukcia s krytinou z natavovaných pásov, ktorá bola dodatočne prekrytá oceľovými nosníkmi s
trapézovým plechom. Stavba je založená na základových pásoch bez podmurovky. Vnútorné omietky sú vápenné
hladké, vonkajšie omietky sú vápenné brizolitové. Vonkajšie dvere sú plechové v kovových zárubniach, okná sú
kovové jednoduché pevné. Podlahy sú z cementového poteru. V objekte nie sú rozvody zdravotechniky ani
vykurovania. V hlavnej miestnosti sú meracie a regulačné plynárenské armatúry a zariadenia. Objekt bol budovaný
a je aj využívaný ako regulačná stanica zemného plynu. Stavba nie je zapísaná v katastri. Na objekte sa priestory
so svetlou vzdialenosťou medzi zvislými nosnými konštrukciami vo všetkých smeroch nad 10 m nenachádzajú,
objekt nespĺňa podmienky halového objeku, jedná sa o budovu pre energetiku - budovu regulačných staníc
murovanú JKSO: 812221, KS 2302 stavby energetických zariadení. Na stavbe neboli počas doby užívania
vykonané žiadne výrazné prestavby, alebo rekonštrukcie. Opotrebenie zodpovedá veku stavby. Vzhľadom na
konštrukčný systém a technický stav stanovujeme základnú životnosť na 70 rokov. Pre stanovenie opotrebenia je
vhodná lineárna metóda, ktorá najlepšie vystihuje kontinuálne opotrebenie jednotlivých prvkov stavby. Údržba je
základná.

E.
Práva
a záväzky
viaznuce
na
predmete
dražby.

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ
nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁL.PRÁVA NA NEHNUTEĽNÉ VECI č.1724/2006/ZZ PRE VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ
BANKA, a.s., MLYNSKÉ NIVA 1, 829 90 BRATISLAVA, IČO:31320155 NA PARC.Č.1359/1 ZAST.PL.O VÝMERE
17460 m2, 1359/2 ZAST.PL.O VÝMERE 1994 m2, 1359/3 ZAST.PL.O VÝMERE 374 m2, 1359/4 ZAST.PL.O
VÝMERE 1872 m2, 1359/5 ZAST.PL.O VÝMERE 937 m2, 1359/6 ZAST.PL.O VÝMERE 1355 m2, 1359/7
ZAST.PL.O VÝMERE 3076 m2, 1359/8 ZAST.PL.O VÝMERE 178 m2, 1359/9 ZAST.PL. O VÝMERE 200 m2,
1360/2 ZAST.PL.O VÝMERE 99 m2, 1362/24 ZAST.PL.O VÝMERE 252 m2, 1448 ZAST.PL.O VÝMERE 6753 m2
A STAVBY-VÝROBŇA MLIEK.VÝR.NA PARC.Ć.1359/4, GARÁŽE A SKLAD NA PARC.Č.1359/5, SKLADY
OBALOV NA PARC.Ć.1359/6, PLNIAREŇ FL.MLIEKA NA PARC.Ć.1359/7, VÝROBŇA MRAZ.KREMOV NA
PARC.Č.1359/2, PREDAJŇA POTRAVÍN NA PARC.Č.1359/8, OBJEKT ŽEL.VLEČKY NA PARC.Ć.1362/24,
EXP.SKLAD NA PARC.Č.1359/9, DOM ČS.90 NA PARC.Ć.1359/3, PODĽAČ.V 7906/06 - 1/07
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁL.PRÁVA NA NEHNUTEĽNÉ VECI č.931/2009/ZZ PRE VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ
BANKA, a.s., MLYNSKÉ NIVY 1, 829 90 BRATISLAVA, IČO:31320155 NA PARC.Č.1359/1 ZAST.PL.O VÝMERE
17460 m2, 1359/2 ZAST.PL.O VÝMERE 1994 m2, 1359/3 ZAST.PL.O VÝMERE 374 m2, 1359/4 ZAST.PL.O
VÝMERE 1872 m2, 1359/5 ZAST.PL.O VÝMERE 937 m2, 1359/6 ZAST.PL.O VÝMERE 1355 m2, 1359/7
ZAST.PL.O VÝMERE 3076 m2,1359/8 ZAST.PL.O VÝMERE 178 m2, 1359/9 ZAST.PL. O VÝMERE 200 m2,
1360/2 ZAST.PL.O VÝMERE 99 m2, 1362/24 ZAST.PL.O VÝMERE 252 m2, 1448 ZAST.PL.O VÝMERE 6753 m2
A STAVBY-VÝROBŇA MLIEK.VÝR.NA PARC.Ć.1359/4, GARÁŽE A SKLAD NA PARC.Č.1359/5, SKLADY
OBALOV NA PARC.Ć.1359/6, PLNIAREŇ FL.MLIEKA NA PARC.Ć.1359/7, VÝROBŇA MRAZ.KREMOV NA
PARC.Č.1359/2, PREDAJŇA POTRAVÍN NA PARC.Č.1359/8, OBJEKT ŽEL.VLEČKY NA PARC.Ć.1362/24,
EXP.SKLAD NA PARC.Č.1359/9, DOM ČS.90 NA PARC.Ć.1359/3, PODĽA Č.V 4801/09 - 530/09
Rozhodnutie o určení zálož.práva č. 37564/2009/Ka zo dňa 11.3.2010,pre Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1,
01131 Žilina na parc.č. 1359/7-zast.pl. o vým. 3076 m2, parc.č. 1359/2 -zast.pl. o vým. 1994 m2, zákaz predať,
scudziť alebo inak nakladať s predmetom zálož. práva, podľa č. Z 547/10 - 659/10; 1576/10-659/10
Exekučný príkaz na zriadenie exek.zálož.práva EX 337/2010-75 od súd.exekútora Mgr.Marcela Zummerová,Kpt.
Nálepku 22, 07101 Michalovce pre oprávn. WOODCOTE Slovakia s.r.o.,Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
IČO: 31404367 na parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o
výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere
1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2,
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1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2,
1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2,
1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3,
výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.ć.1359/6, plniareň
fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na
parc.ć.1362/24, podľa č. Z 3843/10-831/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 420/2010-18 od JUDr.Veronika
Kučavíková, Ul.Republiky 30, 010 01 Žilina pre oprávn. Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta č. 8-10 831 09
Bratislava, IČO:30807484 na parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3
zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o
výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere
200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2,
1448/5- zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3,
výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.ć.1359/6, plniareň
fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na
parc.ć.1362/24, podľa č. Z 3841/10-832/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 1315/2010-7 od JUDr.Ing. Pavol Malík, ul.
1.mája 22, Žilina, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. Bratislava,krajská pobočka
VšZP a.s. P.O. Hviezdoslava 26, Žilina,IČO: 35937874,na CKN parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2
zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o
výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere
178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2,
1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na
parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5,
sklady obalovna parc.ć.1359/6, plniareň fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad
na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na parc.ć.1362/24, podľa č. Z 7497/10-1205/10
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 1485/2010-6 od JUDr.Ing. Pavol Malík, ul.
1.mája 22, Žilina, v prospech oprávneného JUDr.Ľudmila Chodelková,1.mája 5, Žilina,na CKN parc.č.1359/1
zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o
výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere
3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2,
1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavbyvýrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže
a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.ć.1359/6, plniareň fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín
naparc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na parc.ć.1362/24, podľa č. Z 196/11-33/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 1911/2010 od JUDr.Ing. Pavol Malík, ul.
1.mája 22, Žilina, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. Bratislava,krajská pobočka
VšZP a.s. P.O. Hviezdoslava 26, Žilina,IČO: 35937874,na CKN parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2
zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o
výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere
178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2,
1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na
parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5,
sklady obalov naparc.ć.1359/6, plniareň fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad
naparc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na parc.ć.1362/24, podľa č. Z 1023/11-71/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 1642/10 od súdneho exekútora
JUDr.Jaroslav
Kabáč,
Trojičné
nám.
191,
02744
Tvrdošín,
pre
oprávn:
DEKTRADE
SR.s.r.o.,IČO:43821103,Chemická 1, 83104 Bratislava, na CKN parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2
zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o
výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere
178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2,
1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na
parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na parc.č.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5,
sklady obalov na parc.č.1359/6, plniareň fl.mlieka na parc.č.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad
na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na parc.č.1362/24, podľa č. Z 1389/11-91/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 116/2011 od súdneho exekútora
JUDr.JLadislav Ďorďovič,Mierové nám. 1, 91101 Trenčín, pre oprávn: AVAPS,s.r.o,U Obalovny 488,Klecany, ČR,
IČO: 25650939, na CKN parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3
zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o
výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere
200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2,
1448/5- zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3,
výrobňa mliek.výr.na parc.č.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.č.1359/6, plniareň
fl.mlieka na parc.č.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na
parc.č.1362/24, podľa č. Z 2965/11-175/11
Exekučný príkaz na zriadenie zálož. práva EX 623/2011 , od súdneho exekútora JUDr.Vladimír Sucháček,
Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, pre oprávn: GEOstatik,a.s.,Bytčická 32,01001 Žilina,IČO:31589057, na CKN
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Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, pre oprávn: GEOstatik,a.s.,Bytčická 32,01001 Žilina,IČO:31589057, na CKN
parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2,
1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7
zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o
výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270
m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na
parc.č.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.č.1359/6, plniareň fl.mlieka na
parc.č.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na
parc.č.1362/24, podľa č. Z 7619/11-405/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 922/2010 od JUDr.Veronika Kučavíková,
Ul.Republiky 30, 010 01 Žilina pre oprávn. Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta č. 8-10 831 09 Bratislava,
IČO:30807484 na parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2 zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o
výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere
1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere 178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2,
1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2, 1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2,
1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3,
výrobňa mliek.výr.na parc.č.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5, sklady obalov na parc.č.1359/6, plniareň
fl.mlieka na parc.č.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na
parc.č.1362/24, podľa č. Z 8399/11-438/11
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek.zálož.práva EX 1692/2011 od JUDr.Ing. Pavol Malík, ul.
1.mája 22, Žilina, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. Bratislava,krajská pobočka
VšZP a.s. P.O. Hviezdoslava 26, Žilina,IČO: 35937874,na CKN parc.č.1359/1 zast.pl.o výmere 17460 m2, 1359/2
zast.pl.o výmere 1994 m2, 1359/3 zast.pl.o výmere 374 m2, 1359/4 zast.pl.o výmere 1872 m2, 1359/5 zast.pl.o
výmere 937 m2, 1359/6 zast.pl.o výmere 1355 m2, 1359/7 zast.pl.o výmere 3076 m2, 1359/8 zast.pl.o výmere
178 m2, 1359/9 zast.pl. o výmere 200 m2, 1360/2 zast.pl.o výmere 99 m2, 1362/24 zast.pl.o výmere 252 m2,
1448/1 zast.pl.o výmere 6483 m2, 1448/5-zast.pl.o vým. 270 m2 a stavby- výrobňa mraz.kremov na
parc.č.1359/2, dom č.s.90 na parc.č.1359/3, výrobňa mliek.výr.na parc.ć.1359/4, garáže a sklad na parc.č.1359/5,
sklady obalov naparc.ć.1359/6, plniareň fl.mlieka na parc.ć.1359/7, predajňa potravín na parc.č.1359/8, exp.sklad
na parc.č.1359/9,objekt žel.vlečky na parc.ć.1362/24, podľa č. Z 9551/11-512/11
Nasledujúce nájomné pomery v prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby
a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami vyplývajúcimi z týchto nájomných
pomerov:
Zmluva o nájme nebytových priestorov s nájomcom Milanom Zajacom, r.č. xxxxxxxxx, bydlisko: Smreková 1/3090,
010 01 Solinky/Žilina. Predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 240 m2 nachádzajúci sa v stavbe zapísanej
Správou katastra v Žiline na LV 223, k.ú. Bytčica na parcele č.1359/8, sklad č.102 o celkovej rozlohe 392 m2.
Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 1.2.2012. Nájomný pomer je v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 2.4.2012
uzavretý na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac. Nájomné je 18 eur za m2 s DPH ročne. Ďalšie
podmienky nájomného pomeru a spôsoby ukončenia nájomného pomeru sú podrobne špecifikované v Zmluve
o nájme nebytových priestorov a Dodatku č. 1, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia o dražbe.
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá s nájomcom Karla – Slovensko s.r.o., so sídlom Závodská 10,
010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10682/L, IČO 36 375 403.
Predmet nájmu: Stavba – dom súp.č.90 postavená na par.č.1359/3, výrobňa mraz. krémov bez súp. č. postavená
na par.č.1359/2, výrobňa mliek. výrobkov bez súp.č. postavená na parcele 1359/4, garáže a sklad bez súp.č.
postavené na parc.č.1359/5, sklady obalov bez súp.č. postavené na parcele č. 1359/6, plniareň fliaš mlieka bez
súp.č. postavená na par.č. 1359/7, predajňa potravín bez súp.č. postavená na parcele č. 1359/8, expedičný sklad
bez súp.č. postavený na parcele č. 1359/9, objekt žel.vlečky bez súp.č. postavený na parcele č.1362/24, pozemky
nachádzajúce sa v k.ú. Bytčica, zapísané Správou katastra Žilina na LV č.223 a to: pozemok par.č. 1359/1
o výmere 17460 m2, pozemok par.č. 1359/2 o výmere 1.994 m2, pozemok par.č. 1359/3 o výmere 374 m2,
pozemok par.č. 1359/4 o výmere 1872 m2, pozemok par.č. 1359/5 o výmere 937 m2, pozemok par.č. 1359/6
o výmere 1355 m2, pozemok par.č. 1359/7 o výmere 3076 m2, pozemok par.č. 1359/8 o výmere 178 m2,
pozemok par.č. 1359/9 o výmere 200m2, pozemok par.č. 1360/2 o výmere 99 m2, pozemok par. č. 1362/24
o výmere 252 m2, pozemok par.č. 1448/1 o výmere 6483 m2, pozemok par.č. 1448/5 o výmere 270 m2.
Predmetom nájmu je nebytový priestor o rozlohe 1327 m2, ktorý tvorí voľná spevnená plocha o výmere 1200 m2,
garáž o rozmeroch 162 m2, šatne o výmere 10 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Bytčica, zapísaného
Správou katastra v Žiline na LV č.223, parcelné číslo 1359/1, 1359/4 a 1359/6. Nájomná zmluva bola uzatvorená
dňa 1.2.2012. Nájomný pomer je v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 2.4.2012 uzavretý na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 1 mesiac. Nájomné spolu činí 1.814,60 eur s DPH mesačne. Ďalšie podmienky nájomného pomeru
a spôsoby ukončenia nájomného pomeru sú podrobne špecifikované v Zmluve o nájme nebytových priestorov
a Dodatku č. 1, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia o dražbe.

F.
Spôsob
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 21/2012, ktorý vypracovala znalecká
stanovenia ceny organizácia Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku a súdneho inžinierstva, a.s., zapísanou v zozname
predmet dražby. znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
Ekonomika a riadenie podnikov a odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej
organizácie 900 207.
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2.210.000,- EUR

G.
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie

1.540.000,- EUR
1. 000,- EUR

H.
Dražobná zábezpeka:
49.790,88- EUR
Spôsob zloženia dražobnej
1. Bezhotovostný
zábezpeky.

prevod alebo vklad na účet dražobníka č.
1957038659/0200,

vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. s variabilným symbolom 6932012

1.

V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania
dražby.
2. Banková záruka.
3. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
preukazujúci 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník
dražobnej bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota
na
zloženie Do otvorenia dražby.
dražobnej zábezpeky.
Vrátenie
dražobnej Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka
zábezpeky.
dražby.
Doklad
zloženie
zábezpeky.

CH.
Spôsob
úhrady Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
ceny dosiahnutej bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. 1957038659/0200, vedený
vydražením.
vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. s variabilným symbolom 6932012 a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR v opačnom
prípade hneď po ukončení dražby.

I.
Obhliadka
dražby:

predmetu

1. 1.
2. 2.

07.8.2012 o 9:30 hod.
21.8.2012 o 9:30 hod.

Organizačné opatrenia. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949
0111, Po- Pi , 8 00- 16 00.

J.
Nadobudnutie
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote , prechádza na neho vlastnícke
vlastníckeho práva právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho
k predmetu dražby. alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa
o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez
odovzdania
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
predmetu dražby. nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
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dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa
vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.

K.
Poučenie podľa §21 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí,
ods. 2 až 6 zákona že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
527/2002
Z.z. určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody
o dobrovoľných
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
dražbách
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia
o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

L.
Meno a priezvisko notára:
Sídlo:

JUDr. Marta Pavlovičová
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

V Martine, dňa 3.8.2012
Mgr. Marína Gallová, správca

K010061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Šalapa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesné 111, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2012 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č.1
OPIS
POPIS
SUMA
MENA
REGISTER

iná majetková hodnota
nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu
663,88
EUR
evidované v zázname o zložení Okresným súdom Košice I,
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evidované v zázname o zložení Okresným súdom Košice I,
položka denníka D11 – 50/12 zo dňa 05.06.2012
neuvedené
neuvedené

Súpisová zložka č.2
OPIS
POPIS
SUMA
MENA
REGISTER
MAJETOK TRETEJ OSOBY
SPORNÝ ZÁPIS

iná majetková hodnota
nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu
1 659,70
EUR
evidované v zázname o zložení Okresným súdom Košice I,
položka denníka D11 – 51/12 zo dňa 05.06.2012
neuvedené
neuvedené
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Spisová
značka:
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3K/11/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Katarína Bartalská, Drotárska cesta 96,
811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05
Bratislava, IČO: 35 680 199, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DICIO s.r.o. v
likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Dostojevského
rad 19, 811 09 Bratislava, odmenu v celkovej výške 796,66€ a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 143,14 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Miroslav Švec, trvale bytom Čsl.
parašutistov 5, 831 03 Bratislava, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Veronika
Kubriková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov v celkovej výške 939,80 € , a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 1.8.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K010070
Spisová
značka:

4K/35/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Navigácia s.r.o., so
sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 44 785 909, správcom ktorého je JUDr. Jozefa Dudovičová,
so sídlom kancelárie Pernecká 37, o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo
súpisu
rozhodol
Súd žiadosť správcu: JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom kancelárie Pernecká 37, 841 04 Bratislava 4,
o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu zo dňa 04.06.2012, v znení doplnenia zo dňa
14.06.2012 a doplnenia zo dňa 18.06.2012, v celom rozsahu zamieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.8.2012

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

36

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 152/2012

Deň vydania: 8. augusta 2012

JUDr. Edita Sahánková,
K010071
Spisová
značka:

2K/17/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi - S P E
s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 976 43 Valaská-Piesok, Strojárenská 19, IČO: 31 597 327 o určenie
odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ing. Veronike Škodovej, so sídlom kancelárie 974 01
Banská Bystrica, Komenského 18B paušálnu odmenu v sume 663,88 eura
a úhradu
preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 91,48 eura.
Štatutárny orgán - konatelia Ing. Štefan Šajgalík, nar. 01. 03. 1952, bytom
976 64 Beňuš 393 a Ing. Ján Styk nar. 08. 06. 1961, bytom 976 46 Valaská, TDH 49
sú
p o v i n n í zaplatiť spoločne a nerozdielne paušálnu odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 755,36 eura predbežnému správcovi JUDr. Ing.
Veronike Škodovej, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Komenského 18B na účet číslo
1158727001/1111, do 15 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha(ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 1.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010072
Spisová
značka:

2K/17/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka S P E s.r.o.
"v likvidácii",
so sídlom 976 43 Valaská-Piesok, Strojárenská 19, IČO: 31 597 327, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 1591/S, uznesením č. k. 2K/17/2012
- 148 zo dňa 04. 07. 2012 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 07. 2012.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010073
Spisová
značka:

2K/10/2012
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján
Stanislav, nar. 21. 03. 1954, bytom 974 01 Banská Bystrica, Radvanská 25, správcom ktorého je Mgr.
Viktória Hellenbart, so sídlom kancelárie M. Rázusa 32, 984 01 Lučenec, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Mgr. Viktórii Hellenbart, so sídlom kancelárie M. Rázusa 32, 984 01 Lučenec,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
v sume 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010074
Spisová
značka:
OZNAM

31K/11/2010

Okresný súd Košice I v právnej v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: FERRST,
s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 698 351, uznesením č. k. 31K/11/2010 - 150 zo dňa
17. 04. 2012 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: FERRST, s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11
Košice, IČO: 36 698 351, pre nedostatok majetku.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05.
2012.
Okresný súd Košice I dňa 2.8.2012
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K010075
26K/20/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ECLIPSE - CASES, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Nerudova 14, Košice 040 01, IČO: 36 478 857 v zastúpení Ing. Kristián Sušina, PhD., likvidátor,
bytom Garbiarska č. 5, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ECLIPSE - CASES, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Nerudova 14, Košice 040 01, IČO: 36 478 857, pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie
do konkurzného konania.
Sekcia edičných činností

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods.
3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
Redakcia Obchodného
vestníka
Sídlo redakcie:
Námestie
slobody
12, Bratislava
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda,
v čom
sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu
Tel. č. 02/57domáha
10 10 01,(§205
www.justice.gov.sk
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
ods. 1 O.s.p.).
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po adni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
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tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach
a to písomne v troch vyhotoveniach.
reštrukturalizácie
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie
do konkurzného konania.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so
zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 1.8.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010076
Spisová
značka:

26K/54/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCHUS,
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Tešedíkova 60, Košice 040 17, IČO: 31 723 039
o návrhu navrhovateľa: Štefan Palenčár, nar. 09.05.1955, bytom Abovská 64, 040 17 Košice-Barca,
zast. JUDr. Magdalénou Dankovou, advokátkou, Baštová 9, 040 01 Košice na povolenie vstupu do
konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania vedeného pod spisovou značkou
26K/54/2011 navrhovateľovi: Štefan Palenčár, nar. 09.05.1955, bytom Abovská 64, 040 17 KošiceBarca namiesto konkurzného veriteľa: Alžbeta Palenčárová, rod. Dziaková, nar. 17.06.1926, bytom
Abovská 64, 040 17 Košice-Barca do pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por.
č. 29 a 30.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa 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 1.8.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010077
Spisová
značka:

31K/21/2012

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRAND REALS, spol. s
r.o., so sídlom Vašinova 27, 949 01 Nitra, IČO: 36 666 858, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana
Szabóová, adresa kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odmene a výdavkoch predbežného
správcu, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnej správkyni JUDr. Zuzane Szabóovej, adresa kancelárie L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, odmenu v sume 497,91 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 83,98 eura.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra
vyplatiť
predbežnej
Sekcia
edičných
činností správkyni JUDr. Zuzane Szabóovej,
Redakcia
Obchodného
vestníka
adresa kancelárie L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky,
odmenu
a náhradu preukázaných výdavkov
Sídlo redakcie:
Námestie
slobodya 12,
Bratislavapredbežného správcu
spolu v sume 581,89 eura z preddavku
na úhradu
odmeny
výdavkov
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
evidovaného pod položkou denníka D 130-36/12 do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. augusta 2012
reštrukturalizácie
Súd priznáva predbežnej správkyni JUDr. Zuzane Szabóovej, adresa kancelárie L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky, odmenu v sume 497,91 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 83,98 eura.
OV 152/2012

Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť predbežnej správkyni JUDr. Zuzane Szabóovej,
adresa kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu v sume 581,89 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod položkou denníka D 130-36/12 do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku - navrhovateľ do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
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 2.8.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K010078
Spisová
značka:

31K/23/2009

Oznam
Okresný súd Nitra v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: KB Building s.r.o., so
sídlom Hollého ulica 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 536 016, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát,
adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/23/2009-4968 zo dňa 06.07.2012 vstup
nového veriteľa vstup nového veriteľa FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s., so sídlom
Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 851 996 do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa EB Partners, s.r.o. v "konkurze", so sídlom Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 882 611, s
prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 48.292,39 eur
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2012.
Okresný súd Nitra dňa 2.8.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K010079
Spisová
značka:

1K/27/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marek Sabol, nar. 25.04.1971, bytom Okulka
20/6, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.07.2012, a to tak že predloží súdu:
zmluvný prehľad v zmysle § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
Sekcia edičných činností
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/27/2012
vo vyššie stanovej lehote.

V prípade, že

Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
návrh nebude
doplnený,
návrh o d m i
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Konkurzy a
Deň vydania: 8. augusta 2012
reštrukturalizácie
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 27.07.2012, a to tak že predloží súdu:
zmluvný prehľad v zmysle § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
OV 152/2012

Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/27/2012 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Prešov dňa 1.8.2012
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K010080
Spisová
značka:

29K/65/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa- veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, 815
11, Bratislava, Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO 00 634 816 (predtým Slovenská
republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica - Daňový úrad Považská Bystrica, Centrum
2408/43, Považská Bystrica), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozef Kavalec, nar.
6.12.1959, ktorý má hlásený pobyt Mesto Považská Bystrica, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Predbežnému správcovi JUDr. Petrovi Frajtovi so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, Považská
Bystrica sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 199,16 Eur a náhrada preukázaných výdavkov
za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 343,75 Eur.
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi JUDr. Petrovi Frajtovi so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, Považská
Bystrica priznanú odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 343,75
Eur na účet predbežného správcu a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 116/11.
Navrhovateľovi - veriteľovi sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

120,97 Eur

U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - veriteľovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 120,97 Eur evidovaného pod položkou
reg. 18a 116/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).

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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reštrukturalizácie

OV 152/2012

Deň vydania: 8. augusta 2012

Okresný súd Trenčín dňa 2.8.2012
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K010081
Spisová
značka:

3K/10/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PREFA, s.r.o., so sídlom Podhradská cesta 2,
038 52 Sučany, IČO: 31 647 057, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: PREFA, s.r.o., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO:
31 647 057, 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
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 2.8.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K010082
Spisová
značka:

4K/15/2012

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: Branislav Kučerík - ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania Priehradka 4, 036 01
Martin, IČO: 17 851 467, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Branislav Kučerík - ELEKTRONIK PLUS, s miestom
podnikania Priehradka 4, 036 01 Martin, IČO: 17 851 467.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy,
cenné
papiere
Sídlo
redakcie: prevoditeľné
Námestie slobody
12, Bratislava
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
podľa osobitného
Tel. č. 02/57 10dražbou
10 01, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Konkurzy
OV 152/2012
Deň vydania: 8. augusta 2012
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konania sa prerušujú;
reštrukturalizácie
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 Žilina dňa 1.8.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K010083
Spisová
značka:

2K/16/2012

Okresný súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa dlžníka: UNIVERSAL COMPANY, s.r.o., so sídlom
Ulica 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 427 942, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: UNIVERSAL COMPANY, s.r.o., so sídlom Ulica 1. mája
1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 427 942.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 2.8.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K010062
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/52/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 8. augusta 2012

Vojtech BODY - Drevovýroba,
Autocamping Zlatník, "DRAZ"
KENDICE

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 274 337
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Vojtech BODY – Drevovýroba,
Autocamping Zlatník, „DRAZ“ KENDICE, IČO: 14 274 337 takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Vojtech BODY – Drevovýroba,
Autocamping Zlatník, „DRAZ“ KENDICE, IČO: 14 274 337.
Zb av uj e
konkurznej podstaty.

JUDr. Janu Závodskú, advokátku, Alžbetina 3, Košice funkcie správcu

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

V Košiciach dňa 1. augusta 2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K010063
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K 57/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

HAPPY HOME SLOVAKIA spol. s r.o.
v konkurze, Prievidza

36 004 979

č.k. 7K 57/2003-703
IČS: 1003898608
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: HAPPY HOME SLOVAKIA, spol. s
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Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: HAPPY HOME SLOVAKIA, spol. s
r.o. „v konkurze“, Športova 23, 971 01 Prievidza, IČO: 36004979, s ustanoveným správcom
konkurznej podstaty: JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava, o schválenie
konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu takto
rozhodol:
Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Dudovičová dňa
05.06.2012.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej
podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa
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 (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 24.07.2012

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K010064
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K/115/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

B.M.B., spol. s r.o., Hotel d´Alfonz, v
konkurze

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 324 955
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/115/1997-244
IČS: 1097899715
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave, v konkurznej veci úpadcu: B.M.B., spol. s r.o., Hotel d´Alfonz,
v konkurze, Bratislava – Dúbravka, IČO: 17 324 955, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty:
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v konkurze, Bratislava – Dúbravka, IČO: 17 324 955, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, advokát, Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu a námietkach veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, takto
rozhodol:
Súd s c h v a ľ u j e Konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny
a výdavkov správcu, predloženú správcom konkurznej podstaty JUDr. Bohumírom Bláhom dňa
25.08.2010, v znení stanoviska správcu doručeného súdu 23.11.2010 a úpravy konečnej správy
vyplývajúcej zo zápisnice z pojednávania zo dňa 19.01.2011 s tým, že:
- odmena správcu predstavuje sumu 829,84 Eur,
- na uspokojenie veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa určuje suma 3.989,l8 Eur,
- súdny poplatok za konkurzné konanie sa určuje zo sumy 1.035,65 Eur, vo výške 12,00 Eur.
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 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 § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave, dňa 20.06.2012

JUDr. Boris Tóth
sudca

K010065
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/58/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Semenársky štátny majetok Košice Šaca, štátny podnik, Buzinská 580,
Košice - mestská časť Šaca

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 695 442
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

2K/58/2000-414
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Semenársky štátny majetok Košice –
Šaca, štátny podnik, Buzinská 580, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 31 695 442 takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Semenársky štátny majetok Košice –
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Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Semenársky štátny majetok Košice –
Šaca, štátny podnik, Buzinská 580, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 31 695 442.
Zb av uj e
konkurznej podstaty.

JUDr. Janu Závodskú, advokátku, Alžbetina 3, Košice funkcie správcu

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

V Košiciach dňa 2. augusta 2012
JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K010066
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 124/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 556
Súd zverejňuje iné:

I. slovenská tehliarska a.s., Pezinok

č.k. 1K 124/1999- 1088
IČS: 1099898252

UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: I. slovenská tehliarska a.s., Moyzesova
2, 902 15 Pezinok, IČO: 31 412 556, s ustanoveným opatrovníkom: JUDr. Peter Kubík, Vajnorská 8/A,
831 01 Bratislava, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Pospíšil & Partners, k. s., Šoltésovej
20, 811 08 Bratislava, IČO: 44342004, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu takto
rozhodol:
Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej Pospíšil & Partners, k. s., Šoltésovej 20,
811 08 Bratislava, dňa 17.05.2012.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej
podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
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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 24.07.2012

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K010067
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/33/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Nábytkáreň Kráľovský Chlmec a.s.,
Pribenická 32, Kráľovský Chlmec

31 651 291

1K/33/2000-322
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : Nábytkáreň Kráľovský Chlmec a.s.,
Pribenická 32, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 651 291, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 142.677,55 eur 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 správcu Ing. Jaroslava Živčáka, PhD.
- odmena

12.617,07 eur

- z toho vyplatené

9.393,88 eur

- ostáva vyplatiť

3.223,19 eur

- výdavky(cestovné)

19.689,70 eur
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b/ v priebehu konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti podstate :
- Kancelárske potreby

732,92 eur

- Spotreba drob. materiálu

734,05 eur

- Spotreba vody

902,77 eur

- Spotreba energie

14.210,66 eur

- Oprava počítača

79,00 eur

- Cestovné pracovníkov

160,76 eur

- Poštovné, telegramy

429,26 eur

- Telefón, mesač. poplatky

10.468,53 eur

- Nájom a služby

4.779,92 eur

- Technické služby a poradenstvo

438,16 eur

- Nákup HIM – transformátor

6.120,00 eur

- Iné ostatné služby

105,46 eur

- Znalecký posudok

10.857,86 eur

- Služby ochrany objektu

6.613,26 eur

- Mzdy THP, odstupné

19.387,11 eur

- Odvody

132,18 eur

- Daň

140,34 eur

- Ostatné doručené a balné

42,06 eur

- Súdne poplatky, overovania

110,93 eur

- Kolky a listiny

939,79 eur

- Archivácia, skartácia

6.124,28 eur

- Zameranie a vytýč. pozemkov

381,73 eur

- Bankové poplatky

451,54 eur

- Školenia

8,27 eur

- Spotreba odbor. lit. čas., knihy

354,51 eur

- Oprava mobil. telefónu

24,50 eur

- Úhrady ostatné

36,35 eur
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- Poplatok za vedenie cenných papierov

472,75 eur

- Daň z úrokov

3,55 eur

- Inzeráty

4.485,56 eur

- Stravné lístky

3.448,35 eur

- Právne poradenstvo

8.298,48 eur

- Kopírovanie, fax, PO BOX

158,43 eur

c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.514,07 eur

2. Pohľadávky veriteľov proti podstate – uspokojujú sa :
- Nábytkáreň, a.s. - mzdy

829,84 eur

- Ing. Mikita – znalecký posudok

1.593,30 eur

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV:
- uspokojuje sa ver. č. 10 – Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

4.800,58 eur

- nebudú uspokojení : ver. č. 31- Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne
Daňový úrad Kráľovský Chlmec)
ver.
č. 32 - Slovenská
konsolidačná,
(pôvodne Konsolidačná banka Bratislava)
ver. č. 40 – Obec Pribeník

3. Pohľadávky veriteľov I. a II. triedy– nebudú uspokojení :
1.

Chemolak a.s. Smolenice

2.

Kappa Obaly Štúrovo, a.s. (pôv. AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s., Štúrovo)

3.

QALT, s.r.o., Nižný Klatov, prevádzka Južná trieda 64, Košice

4.

FEZKO a.s., Strakonice

5.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Chemická zdrav. poisť. Apollo)

6.

Okresný súd Trebišov

7.

EUROPEAN CARD SLOVAKIA, Budimír 93

8.

Ing. Jan Mandelik – E.M.G. Košice
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9.

NÚP – OÚP v Trebišove + Sociálna poisťovňa, pob. Trebišov

10.

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

11.

Mestský úrad Kráľovský Chlmec

12.

Okresný úrad v Trebišove

13.

WURTH spol. s r.o. Bratislava

14.

Galia, s.r.o., Šemša

15.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne VšZP pobočka Trebišov)

16.

EUROTRADE, a.s. Košice

17.

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

18.

Ing. Štefan Petrunčík, Košice

19.

Ing. Alfonz Lukačin, Košice

Deň vydania: 8. augusta 2012

20. Ing. Vladimír Pačai, Košice
21.

Montekos, s.r.o. Humenné

22. Chemko, a.s. Strážske
23. Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Sidéria–Istota, združ. zdrav. poisť.)
24. REGULA Košice, a.s., Starý Smokovec 10, Vysoké Tatry
25.

Slovnaft BENZINOL a.s. Bratislava

26. CHEMOSVIT, a.s. Svit
27.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Spoločná zdrav. poisťovňa Bratislava)

28. BUČINA ZVOLEN, a.s. Zvolen
29. Colný úrad Banská Bystrica
30. BUČINA TRADE, a.s. Zvolen
31.

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Daňový úrad Kráľovský Chlmec)

32. Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Konsolidačná banka š.p.ú., Bratislava)
33. SKLOTEX, a.s. Revúca
34. Pramet s.r.o., Dolné Rudiny č. 1, Žilina
35.

Tatraľan a.s. Kežmarok

36. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica, OZ PBaH, Košice
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Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov)

38. ČKD DUKLA, Montáže s.r.o., Žilina
39. GUMOTEX, a.s. Břeclav
40

Obec Pribeník

41.

Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková

42. MOBIT, a.s., Rajecká Lesná
43. Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, pobočka Košice
44. Slovenská poisťovňa a.s., OZ Košice
45.

ZVVZ a.s. Milevsko, Sažinova 888

46. Železnice SR Generálne riaditeľstvo, Bratislava
47.

GUMOTEX-SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

48. ZH Kredit s.r.o. Bratislava (pôv. Perspektíva družst. zdrav. poisťovňa Bratislava)
49. SKRUTKÁREŇ a..s Stará Ľubovňa
50. František Martoník, CASSO REVI-servis, Košice
51.

Okresný súd Michalovce

52.

Krajský súd Bratislava

53.

EUROTRADE a.s. Košice

54.

Kiss Alexander, Leles 2

55.

JAVORINA, družstvo umeleckej výroby Spišská Belá

56.

M & G Spedition s.r.o., Bratislava

57.

Nábytkáreň a.s., Pribeník

58. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Renáta Ďurková
59.

SATINA Štefan, Kráľ. Chlmec

60. Chemapol, a.s., Praha 10, SKP JUDr. Tamara Záborská
61.

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Bratislava

62. Stredisko cenných papierov SR, a.s., Bratislava
63. Progress Promotion Bratislava, spol. s r.o.
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 8. augusta 2012

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 2. augusta 2012

JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu

K010068
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K 153/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

Rudolf Beliansky-METOPBELIANSKY, Kolačno

12 610 500

č.k. 7K 153/1998-358
IČS: 1098898644

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Rudolf Beliansky-METOP-BELIANSKY,
Kolačno č. 206, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Mgr. Tatiana Bezáková, Štúrova 557,
956 31 Krušovce, o schválenie konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní
odmeny a výdavkov správcu takto

rozhodol:

Súd s c h v a ľ u j e konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty Mgr. Tatiana Bezáková dňa
17.05.2012.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 8. augusta 2012

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej
podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa
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 (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 24.07.2012

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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