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K012786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Sobeková - DAKAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičková 1790/2, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 335 861
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K 3/2012 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
36K 3/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Kubik, sídlo kancelárie Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda, správca úpadcu
Darina Sobeková - DAKAR, Lastovičková 1790/2, Veľký Meder, IČO 43 335 861 týmto v zmysle § 96
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že som
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zo všeobecnej podstaty a zároveň oznamujem, že pripravujem konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov. Zástupca veriteľov úpadcu a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a muís byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zardená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť
zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V Dunajskej Strede dňa 26.09.2012
JUDr. Peter Kubik, správca

K012787
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:
Iné zverejnenie

Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665
JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra
správca konkurznej podstaty úpadcu
Ivan Baláž, nar. 11.06.1953, bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky
telefón: 037/6541595

fax: 037/6541597

email: beresecky@beresecky.sk
Nitra dňa 26.09.2012
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Zápisnica
Zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu
č.k. 31K 29/2012
Prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty
JUDr. Kamil Beresecký,
2. Veritelia podľa priloženej prezenčnej
OTP Banka Slovensko, a.s.
Ing. Roland Zsilinszky, zastúpený JUDr. Štefan Haulík AK
Ing. Štefan Csányi
Program rokovania:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Diskusia a záver
Prerokované skutočnosti:
1. Prezentácia prebehla od 11, 40 do 12,00 hod. a to podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť
tejto zápisnice. Súčasť zápisnice sú aj doklady, ktorým veriteľ preukázal oprávnenie zúčastniť
sa na prvej schôdzi veriteľov.
Otvorenie schôdze vykonal správca a oznámil veriteľa, že schôdzu zvolal v zmysle § 34 ods. 1 ZKR
a to zverejnením v obchodnom vestníku číslo 154/2012 zo dňa 10.8.2012. Správca ako presedajúci
viedol prvú schôdzu v zmysle § 35 ods.2 ZKR. Po privítaní skonštatoval, že schôdza veriteľov je
uznášania schopná v zmysle ust.§ 35 ZKR , nakoľko je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať, podľa prezenčnej listiny prítomný je jeden veriteľ. Na schôdzi je oprávnený hlasovať
jeden veriteľ, ktorého pohľadávka bola zistená v čase konania schôdze, čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
Celkový počet hlasujúcich veriteľov: 8
Počet prítomných veriteľov

: 3

Hlasuje sa v zmysle § 35 ods.3 ZKR nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov okrem
prípadu, ak sa má zmeniť program rokovania schôdze.
2. Správu o činnosti správcu a stave konkurzu do prvej schôdze veriteľov predniesol správca ako
predsedajúci, ktorá správa tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31K/29/2012-37, 4112216700 zo dňa 18.06.2012 súd
vyhlásil malý konkurz na majetok úpadcu Ivan Baláž, nar. 11.06.1953, bytom Šoltésovej 5099/21,
940 59 Nové Zámky.
Okresný súd Nitra za správcu ustanovil Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava,
IČO:35959665, kde jedným zo štatutárnych orgánov som ja - JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33,
949 01 Nitra. Zverejnené v obchodnom vestníku č.121/2012 zo dňa 25.06.2012.
V obchodnom vestníku č.154/2012 zo dňa 10.08.2012 bol zverejnený oznam o konaní prvej
schôdze veriteľov, ktorý termín konania prvej schôdze veriteľov bol správcom opravený na deň
26.09.2012 o 12,oo hod. v OV č. 170/2012 zo dňa 04.09.2012.
V zmysle ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. som listami zo dňa
22.06.2012 a následne zo dňa 25.06.2012 požiadal tretie osoby o súčinnosť za účelom získania
majetku, získania informácií o majetku úpadcu: Daňový úrad Nové Zámky, Mesto Nové Zámky,
mestský úrad, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave, Správu katastra v Nových
Zámkoch, Okresné riaditeľstvo PZ Nové Zámky, I.B.A. Agro, s.r.o., AUTOCENTRUM TRUCK Bus
Servis, s.r.o., BALTRANS, a.s.., IBA Agro EU, s.r.o., VÚB, a.s., ČSOB, a. s. , Slovenská sporiteľňa,
a. s. , a TCG ENERGY, s.r.o.
Podľa vyjadrenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave, úpadca nemá
v súčasnom období evidovanú nehnuteľnosť, ale neposkytli údaje za predchádzajúce obdobie v súlade
so žiadosťou.
Mesto – Mestský úrad Nové Zámky uviedlo, že úpadca v roku 2012 nie je v evidencii
daňovníkov dane z nehnuteľností, ale že v roku 2011 bol vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Nové Zámky,
stavby na bývanie, hosp. budovy, garáže a pozemkov.
V obchodnom vestníku č.124/2012 zo dňa 28.06.2012 bolo oznámené sídlo kancelárie s možnosťou
nahliadať do spisu.
V spojitosti s plnením uvedených úloh vznikajú správcovi finančné náklady na zisťovanie majetku, na
správu majetku a pod.
V obchodnom vestníku č.135/2012 zo dňa 16.07.2012 bolo oznámené číslo účtu úpadcu:
3221098210/3100 zriadené vo VOLKSKANK Slovensko, a.s., pobočka Nitra..
OR PZ Dopravný inšpektorát v nových Zámkoch listom oznámil, že úpadca nie je a posledných 5
rokov ani nebol vlastníkom vozidla.
Mária Balážová, rod. Dékányová, manželka úpadcu do čestného vyhlásenia uviedla, že nevlastní
majetok, má len 220.000 eur pohľadávku voči manželovi – úpadcovi.
Predložil pracovnú zmluvu č.6101 zo dňa 21.11.2008 so spoločnosťou I.B.A. AGRO s.r.o. Nové
Zámky.
Podľa oznámenia spoločnosťou I.B.A. AGRO s.r.o. Nové Zámky úpadca je u nich v pracovnom
pomere a jeho mesačný príjem je 700,- €, (v čistom 491,03 €).
Podľa zmluvy si fi Class v Nemecku zo dňa 22.03.1999 a dodatku k zmluve, úpadca je
ručiteľom za nesplnené záväzky fi I.B.A. AGRO s.r.o., Nové Zámky. Následne po zistení
o zahraničnom veriteľovi, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 som do obchodného
vestníka dal oznámenie o konkurznom konaní.
Úpadca preukázal, že si v v reštrukturalizácií I.B.A. AGRO s.r.o. Nové Zámky uplatnil svoje
nároky z titulu ručenia. Podľa schváleného plánu si v 4. Skupine veriteľov uplatnil nárok vo výške
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nároky z titulu ručenia. Podľa schváleného plánu si v 4. Skupine veriteľov uplatnil nárok vo výške
538943,19 €.
Ďalej predložil oznámenie ČSOB, a.s. o vyplnení bianko zmenky na sumu
1 695 162,40 eur voči úpadcovi.
OV 192/2012

Z predloženého rozsudku OS v Nových Zámkoch č.k.: 10C/33/2011-15 zo dňa 25.02.2011
vyplýva, že súd zrušil bezpodielové vlastníctvo manželov.
Na žiadosť o súčinnosť JUDr. Pavol Holík- súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I.
doposiaľ nepredložil doklady, informácie o zistenom speňaženom majetku úpadcu – povinného v EX
118/2011.
Podľa oznámenia Správy katastra Nové Zámky vkladom kúpnej zmluvy V 1253/12 bol povolený
vklad – zmena vlastníka na LV č.12987V 372/11 a bol povolený vklad – zmena vlastníctva na LV č.
6660. Na predmetnom liste vlastníctva pod p.č. 3 bolo uvedené záložné právo v prospech OTP
Banka Slovensko, a.s. podľa záložnej zmluvy V 5486/2007. Na tomto liste vlastníctva zaniklo tiež aj
záložné právo zapísané V 2465/2011 v prospech Ing. Štefana Czányiho. Po predaji záložné právo
v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. podľa záložnej zmluvy a V 692/12 je zriadené na kupujúceho
Mgr. Ivana Mikulová, rod. Balážová.
Súdny exekútor JUDr. Pavol Holík, Bratislava I., v poskytnutí súčinnosti uvádza, že Poverením
od OS Nové Zámky sp.zn.: 10Er/680/2011-14 zo dňa 26.05.2011 v prospech oprávneného Ing. Roland
Zsilinszky, Nové Zámky, začal exekučné konanie proti úpadcovi pod č.: EX/118/2011. Okrem
nehnuteľností na LV č. 12987 a na LV č. 6660 v k.ú. Nové Zámky vlastnil 8 ks strelných zbraní, ktoré
v roku 2010 previedol tiež na dcéru Mgr. Ivanu Mikulovú a je spoluvlastníkom v obchodných
spoločnostiach, ako ich uviedol úpadca. Súdnemu exekútorovi sa nepodarilo zaistiť, predať majetok
úpadcu a vedie pohľadávku v sume 119.087,86 Eura.
Na základe uvedených zistení som požiadal o súčinnosť tretie osoby, za účelom zistenia,
preverenia resp. potvrdenia úpadcom uvedených skutočností.
Predvolal som úpadcu do kancelárie za účelom podania vysvetlenia a predloženia dokladov
a tiež na vyjadrenie sa k predloženým pohľadávkam veriteľov na deň 7.8.2012.
Úpadca do záznamu uviedol , že bol oboznámený s doručenými prihláškami veriteľov a má výhradu,
neuznáva len pohľadávku veriteľa Ing. N. Agg a to z dôvodu, že došlo k čiastočnej úhrade vo výške
2000 Eur. Ďalej správcovi doložil doklady preukazujúce prevod nehnuteľností spolu so záväzkami,
záložným právo pre OTB Banku Slovensko, a.s.
Úpadca následne podal vysvetlenie a predložil doklady vo veci predaja 8 ks zbraní. Správca si
zabezpečil ohodnotenie predaných 8 ks zbraní a podľa vyjadrenia polície v Nových Zámkoch, úpadca
ich má len v užívaní.
Podľa predložených účtovných dokladov je majetok nasledovný:
BALTRANZ, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36542202 má majetok spolu vo výške 1551849 Eura, záväzky
spolu vo výške 124717 Eura a vlastné imanie vo výške +1427132 Eura. Z toho majetku je 1210114,50
Eura kapitálová účasť v BALTRANZ, a.s. Nové Zámky prihlásená do reštrukturalizácie, v súpisovej
hodnote majetku 0,00 Eura.
AUTOCENTRUM TRUCK-BUS SERVIS, s.r.o. Nové Zámky, IČO: 36541826 má majetok spolu vo
výške 25194 Eura, záväzky spolu vo výške 211250 Eura a vlastné imanie vo výške -186056 Eura, v
súpisovej hodnote majetku 0,00 Eura.
I.B.A. AGRO, s.r.o., Nové Zámky, IČO: 34138803 má majetok spolu vo výške 5828738 Eura, záväzky
spolu vo výške 6243662 Eura a vlastné imanie vo výške -414924 Eura, v súpisovej hodnote majetku
0,00 Eura.
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I.B.A. AGRO EU s.r.o., Nové Zámky, IČO: 46019294 má majetok spolu vo výške 11768 Eura, záväzky
spolu vo výške 20609 Eura a vlastné imanie vo výške -8841 Eura, v súpisovej hodnote majetku 0,00
Eura.
Baláž Ivan - JASMINE Nové Zámky, IČO: 42046874 mal majetok spolu vo výške 15191 Eura, záväzky
spolu vo výške 13084 Eura a vlastné imanie vo výške +2107 Eura. Živnosť bola k 31.12.2011 zrušená.
Jedná sa o pohľadávku výpomoc pre I.B.A. AGRO, s.r.o. Nové Zámky, ktorá pohľadávka bola
uplatnená v reštrukturalizačnom pláne dlžníka, v súpisovej hodnote majetku 0,00 Eura.
Doplnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu:
Konkurzu podlieha v zmysle § 67 ods.1 ZKR majetok patriaci do všeobecnej podstaty Pohľadávka
úpadcu proti IBA AGRO, s.r.o. Nové Zámky v reštrukturalizácií v účtovnej hodnote 12.500 Eura v
súpisovej hodnote majetku 0,00 Eura.
Konkurzu podlieha v zmysle § 67 ods.1 ZKR majetok patriaci do všeobecnej podstaty Pohľadávka
úpadcu proti Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky v účtovnej hodnote 2.619 Eura v súpisovej
hodnote majetku 0,00 Eura, podľa vyjadrenia a preukázania evidencie.
Konkurzu podlieha v zmysle § 67 ods.1 ZKR majetok patriaci do všeobecnej podstaty Pohľadávka
úpadcu proti BALTRANS, s.r.o. Nové Zámky v účtovnej hodnote 1.210.114,50 Eura a v účtovnej
hodnote 339.245 Eura, v súpisovej hodnote majetku 0,00 Eura.
Konkurzu podlieha v zmysle § 67 ods.1 ZKR majetok patriaci do všeobecnej podstaty Pohľadávka
úpadcu proti Daňový úrad Nové Zámky, Nové Zámky v účtovnej hodnote 1.188 Eura v súpisovej
hodnote majetku 0,00 Eura, podľa vyjadrenia a preukázania evidencie.
Uvedené súpisové hodnoty sú aj v súlade s vyjadrením úpadcu a zistenými skutočnosťami
o majetku úpadcu, od Daňového úradu Nové Zámky, Sociálnej poisťovni Nitra a likvidátora
BALTRANZ, a.s. , Ing. Jozefa Žitníka.
Postupne boli prevzaté prihlášky od 9 veriteľov a bol spracovaný zoznam prihlášok.
Dve prihlásené pohľadávky bolo popreté úplne a dve boli popreté čiastočne. Jedna prihláška bola
doručená po lehote. V obchodnom vestníku bolo oznámenie o zápise pohľadávky veriteľa Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759 vo výške
2.987,00 Eur doručenej správcovi dňa 13.08.2012 t.j. po prihlasovacej lehote v súlade s § 28 ods.3
ZKR .
Podľa predloženého dokladu od zamestnávateľa, do súpisu bola zaradená pohľadávka zo
mzdy za mesiac jún 2012 vo výške 203,77 Eura a za mesiac júl 2012 vo výške 203,77 Eura.
Podľa predloženého dokladu od zamestnávateľa, do súpisu bola zaradená pohľadávka zo
mzdy za mesiac august 2012 vo výške 207,46 Eura.
Súpisová hodnota majetku ku dňu konania prvej schôdze:
Pohľadávka

2000 Eur

Mzda

615 Eur

Pohľadávka z KZ

767,80 Eur

Dňa 30.08.2012 sa do kancelárie správcu dostavil právny zástupca veriteľa Ing. Roland
Zsilinszky, Nové Zámky, ktorý nahliadal do spisu a zaujímal sa o prihlášky.
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Dňa 12.09.2012 som od AK JUDr. Alan Bȍhm, Bratislava obdržal podnet, listom zo dňa
10.09.2012. Podnet písaný v zmysle ust. § 57 ods.1 ZKR na odporovanie k právnym úkonom dlžníka:
1. Kúpna zmluva zo dňa 20.08.2010 uzatvorená medzi úpadcom a kupujúcou Mgr. Ivanou
Mikulovou, rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod zbraní v celkovej kúpnej cene 16.600
Eur.
2. Kúpna zmluva zo dňa 14.3.2012 spísaná formou notárskej zápisnice uzatvorená medzi
úpadcom a kupujúcou Mgr. Ivanou Mikulovou, rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod
vlastníctva k pozemku v k.ú. Nové Zámky evidovaná na LV č.12987 ako p.č. 8846/191 ostatné
plochy o výmere 20 m².
3. Kúpna zmluvy zo dňa 22.12.2010 uzatvorená medzi úpadcom a kupujúcou Mgr. Ivanou
Mikulovou, rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod vlastníctva k pozemkom a stavbám
v k.ú. Nové Zámky evidovaná na LV č. 6660.
K uvedenému podnetu a kúpnym zmluvám uvádzam:
Kúpna zmluva zo dňa 20.08.2010 uzatvorená medzi úpadcom a kupujúcou Mgr. Ivanou Mikulovou,
rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod zbraní v celkovej kúpnej cene 16.600 Eur.
Podľa zistenia správcu a preukázaných dokladov ako i zabezpečenia vyjadrenia k hodnote týchto
zbraní jedná sa o primeranú kúpnu cenu a nie je tu zákonný dôvod na podanie úspešnej
odporovateľnej žaloby.
Kúpna zmluva zo dňa 14.3.2012 spísaná formou notárskej zápisnice uzatvorená medzi úpadcom
a kupujúcou Mgr. Ivanou Mikulovou, rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod vlastníctva k pozemku
v k.ú. Nové Zámky evidovaná na LV č.12987 ako p.č. 8846/191 ostatné plochy o výmere 20 m².
Podľa zistenia správcu a preukázaných dokladov nejedná sa o primeranú kúpnu cenu. Podľa
ohodnotenia správcom kúpna cena je v k.ú. Nové Zámky za ostatné plochy vo výške 43,39 Eura/m-².
Kúpna cena za ostatnú plochu susediacu s barierovým oplotením na p.č. 8846/15 je stanovená
správcom na sumu 867,80 Eura. S poukazom na malú výmeru 20m², na umiestnenie pozemku, na
prístupnosť k pozemku a možnosť iného využitia ako i s poukazom na časovú a finančnú náročnosť na
riešenie problému súdnym sporom, na finančnú náročnosť pri zabezpečovaní ohodnotenia,
speňažovania a na súdnu prax s výťažnosťou pri speňažovaní majetku v konkurze, tento sporný
majetok hodlám vysporiadať so súčasným vlastníkom tak, že doplatí rozdiel na správcom stanovenej
hodnote a už zaplatenej kúpnej cene. S týmto návrhom na speňaženia pohľadávky oboznámim
schôdzu veriteľov ako i zástupcu veriteľov, ktorého požiadam o záväzný pokyn na vysporiadanie tejto
pohľadávky vo výške 767,80 Eura. V prípade nesúhlasu, resp. neuhradenia kúpnej ceny, budem
postupovať žalobou v súlade s ust. ZKR.
Kúpna zmluva zo dňa 22.12.2010 uzatvorená medzi úpadcom a kupujúcou Mgr. Ivanou Mikulovou,
rod. Balážovou (dcérou úpadcu) na prevod vlastníctva k pozemkom a stavbám v k.ú. Nové Zámky
evidovaná na LV č. 6660.
Podľa zistenia správcu a preukázaných dokladov ako i zabezpečenia ohodnotenia, získania
znaleckých posudkov od OTP Banky Slovensko, a.s. Úpadca preukázal zmluvu o OTPHYPO úvere
zo dňa 30.01.2012 podľa ktorej Mgr. Ivana Mikulová rod. Balážová (dcéra) prevzala za úpadcu (otca)
nesplatený úver v čiastke 431 160,96 €.
Kúpna zmluva podľa jej obsahu je kúpna cena 871.160,96 Eura (pozostáva z dvoch častí, úhrady
kúpnej ceny a prevzatého úveru). Podľa znaleckých ohodnotení pre potreby úveru od banky, kúpna
cena je 857000 Eur podľa posudku Ing. Štefana Motúza zo dňa 17.12.2011. Som toho názoru, že sa
jedná o primeranú kúpnu cenu a nie je tu zákonný dôvod na podanie úspešnej odporovateľnej žaloby
a predlžovať konkurzné konanie.
Podľa zistení o majetku od úpadcu resp. od tretích osôb, budem zabezpečovať ďalšie zisťovanie
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Konkurzy a
Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Podľa zistení o majetku od úpadcu resp. od tretích osôb, budem zabezpečovať ďalšie zisťovanie
a preberanie majetku úpadcu do súpisu.
OV 192/2012

V spojitosti s plnením uvedených úloh vznikajú správcovi finančné náklady na zisťovanie majetku, na
správu majetku a pod.
Právny zástupca veriteľa Ing. Roland Zsilinszky, JUDr. Štefan Haulík navrhol správcovi , aby bola
vykonaná učtovná závierka spoločnosti I:B.A. Agro s.r.o. so sídlom Nové Zámky ku dňu skončenia
reštrukturalizačného konania. Tento návrh uvádza z dôvodu , že v reštrukturalizačnom konaní
uvedenej spoločnosti došlo odpustením záväzkov k zmene v učtovníctve a tým pádom do podstaty
patrí vyrovnací podiel z tejto spoločnosti.
Veritelia berú správu o činnosti na vedomie.
Rozhodovanie o výmene správcu
Veriteľ právny zástupca veriteľa Ing. Roland Zsilinszky, JUDr. Štefan Haulík AK podľa plnej moci,
predložil návrh na výmenu správcu na JUDr. Tomáš Pinter, so sídlom Komárno, Hadovská cesta 870,
číslo správcu S 293.
Počet hlasov prítomných veriteľov na voľbu zástupcu veriteľov:
Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov., celkom 906 267 Hlasovanie:
za výmenu správcu:

dvaja – 521 365 hlasov

proti výmene správcu:

jeden - 379 605 hlasov

zdržali sa:

nula

Uznesenie č. 1/2012:
Schôdza veriteľov odsúhlasila nového správcu JUDr. Tomáš Pinter, so sídlom Komárno,
Hadovská cesta 870, číslo správcu S 293.
S prihliadnutím na ustanovenie §-u 36 ods. 5 ZKR doterajší správca ukončil schôdzu veriteľov
s tým, že v zmysle §-u 35 ods. 6 ZKR vyhotoví zápisnicu a túto v nasledujúci pracovný deň odovzdá
súdu.
O 13.05 hod. dostavil sa do kancelárie správcu Ing. Štefan Csányi a znáša námietku proti
uzneseniu o výmene správcu a to z dôvodu, že podľa jeho vedomostí veriteľ OTP Banka Slovensko
a.s. má menej hlasov, nakoľko v reštrukturalizácii spoločnosti I.B.A. Agro s.r.o. so sídlom Nové
Zámky došlo k podpísaniu zmluvy, podľa ktorej zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko a.s.
obdrží na svoj účet čiastku 256.134,02 € a teda nemôže si ju v konkurze 31K 29/2012 uplatňovať
nárok vo výške 409.432,42 € ale len vo výške 153.298,40 €.
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s. SKP úpadcu

K012788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.J.Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Miroslav R. Šefčík
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 192/2012
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 4. októbra 2012

Podjavorindkej 37/1, 917 01 Trnava
36K/14/2012/SKP
36K/14/2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Jozef Molnár,nar.11.05.1977,bytom ul.Sv.J.Nepomuckéhoč.418/7,Jahodná,
PSČ 930 21 zvoláva podľa ustanovení §34 ods 2 ZKR č.7/2005Z.Z.v zn.n.pr., schôdzu veriteľov na
deň19.10.2012 o 11.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC
GmbH, s týmto programom:
1/ Otvorenie
2/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1 ZKR

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. správca

K012789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 661 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2012 S16
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

s. zl.
01

opis súpis. zložky

súpis. hodnota

pozemok, p.č. 149/16, výmera 12964 m2

právny dôvod

400.000€

odd.podstata - č.zabezp.pohľ.

ost. plochy na LV č.113, obec Šamorín,

S/192, veriteľ : Slovenská záručná

k.ú. Bučuháza, SP 1/1
02

a rozvojová banka, a.s.

pozemok, p.č. 149/19, výmera 7946 m2

200.000€

zast.plochy a nádvoria na LV č. 1137,

odd.podstata - č.zabezp.pohľ.
S/192, veriteľ Slovenská záručná a

obec Šamorín. k.ú. Bučuháza, SP 1/1
03

rozvojová banka, a.s.

pozemok , p.č. 149/22, výmera 60 m2

200€

zast.plochy a nádvoria na LV č. 1137,

odd.podstata - č.zabezp.pohľ.
S/192, veriteľ : Slovenská záručná a

obec Šamorín, k.ú. Bučuháza, SP 1/1
04

rozvojová banka, a.s.

rozostavaná stavba, bez č.s. na p.č.

2.556.097 €

149/19 na LV č.1137,obec Šamorín,

odd.podstata - č.zabezp.pohľ.
S/192, veriteľ : Slovenská záručná
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 192/2012

k.ú. Bučuháza, SP 1/1

Deň vydania: 4. októbra 2012

a rozvojová banka, a.s.

K012790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARENA RESTAURANT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 1200/35B, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 578 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2012 S16
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu ARENA RESTAURANT, s.r.o. v konkurze so sídlom Šamorín,
Bratislavská cesta č. 1200/35B, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 10.10.2012 o 10,00 hod., ktorá sa
uskutoční v zasadačke V-INVEST, s.r.o. - administratívne centrum SIEMENS na Sládkovičovej ul.č.
2069/10A v Piešťanoch.
Program schôdze : 1. Otvorenie
veriteľského výboru a 4. Záver.

2. Určenie ďalšieho postupu v konaní

3.Voľba-doplnenie

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo, príp. poverenie.

K012791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 661 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2012 S16
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise do zoznamu pohľadávok
V konkurznej veci AB Cosmetics, s.r.o. v konkurze, správca v zmysle ust. § 28 ods. 2 ZoKR, oznamuje
zapísanie prihlásených pohľadávok veriteľov :
1) Aroma Praha, a.s. Židovice č. 64, 411 83 Hrobce - ČR, IČO 601 92 348, vo výške 16.949,77 €, do
zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/200,
2) J.P.PLAST Slovakia, s.r.o., Hasičská č. 4, 971 01 Prievidza, IČO 31 618 065, vo výške 21.180,49
€, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/198,

Sekcia edičných činností
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OV 192/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 4. októbra 2012

3) J.P.PLAST Slovakia, s.r.o., Hasičská č. 4, 971 01 Prievidza, IČO 31 618 065, vo výške 20.455,18
€, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/199,
4)
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG, Štefánikova č. 17, 821 02 Bratislava 2, IČO 31 595 545, vo
výške 882,54 €, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/201,
5)
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG, Štefánikova č. 17, 821 02 Bratislava 2, IČO 31 595 545, vo
výške 521,34 €, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/202,
6)
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG, Štefánikova č. 17, 821 02 Bratislava 2, IČO 31 595 545, vo
výške 4,31 €, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/203 a
7)
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG, Štefánikova č. 17, 821 02 Bratislava 2, IČO 31 595 545, vo
výške 4,31 €, do zoznamu pohľadávok po uplynutí prihlasovacej lehoty, pod zv.č. X/204.

K012792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu Jana Chanová, nar. 30.06.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01
Púchov, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail:
hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.
V Trenčíne, dňa 1.10.2012
Mgr. Xénia Hofierková, správca

K012793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Jana
Chanová, nar. 30.06.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov, oznamujem, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 29K/34/2012 zo dňa 21.09.2012,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2012 zo dňa 28.09.2012, vyhlásený konkurz a bola som
ustanovená za správcu Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee
of bankrupt Jana Chanová, born on 30.06.1963, residing at Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov,
Slovak Republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 29K/34/2012 on the
21.09.2012 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 189/2012 dated 28.09.2012 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z
výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
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consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
OV 192/2012

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
V Trenčíne, dňa 1.10.2012/In Trenčín, on 01.10.2012
Mgr. Xénia Hofierková, správca/trustee

K012794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 313 025
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Balážová
Sídlo správcu:
Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 28K/20/2012 S1435
Spisová značka súdneho spisu:
28K/20/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Katarína Balážová, správca úpadcu COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 193, 958
04 Partizánske, IČO: 36313025, týmto v zmysle § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí zákonnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
1. Odbytové družstvo Dvory, družstvo, Pri železnici 1782, Dvory nad Žitavou, IČO: 44050429,
prihlásená pohľadávka vo výške: 23983,81 Eur.
2. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce, Veľké Uherce, IČO: 00205869, prihlásená
pohľadávka vo výške: 20628,99 Eur.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 1.10.2012
JUDr.Katarína Balážová, správca

K012795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Abrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 1450/3, 960 01 Zvolen
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 1450/3, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.9.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 56/2011 S1266
Spisová značka súdneho spisu:
1K 56/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty
OV 192/2012

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 7.11.2011, č. k.: 1K 56/2011 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu Július Abrahám, nar.: 22.9.1966, bytom D Ertla 1450/3, 96001 Zvolen
(ďalej aj ako len „Úpadca“) a za správcu bol ustanovený JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica .
Schôdzou veriteľov zo dňa 24.1.2012 bol pán Ján Štrba, bytom Spojová 10, 97404 Banská Bystrica
zvolený do funkcie zástupu veriteľov v zmysle § 107 ZKR.

Súpisová zložka majetku č. 6
·

podpora v nezamestnanosti vo výške 1523,92.-Eur

Na základe uvedených skutočností a v dôsledku speňaženia majetku zaradeného do súpisu majetku
podstát Vám v súlade s ustanovením § 98 zákona o konkurze a reštrukturalizácii predkladám tento
návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

Súpisová zložka majetku č. 6
K popísanej súpisovej zložke majetku boli priradené pohľadávky proti podstate vo výške

Odmena správcu priznaná v zmysle ustanovenia § 20 ods. ods. 1 písm. c) vyhlášky MS SR €30,8
č. 665/2005 Z.z.
Súdny poplatok vo výške 0,2%
€3,05
Výživné
€1300,9

Výťažok predstavuje v zmysle zásad definovaných v § 91 ods. 4 ZKR sumu 1523,92.-Eur

V rámci konkurzného konania vznikli nasledovné pohľadávky proti podstate

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

1.Odmena správcu za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov vo výške 30,8.-Eur
určená ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určené na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.

Odmena správcu konkurznej podstaty z výťažku je určená v súlade s ustanoveniami § 17 a § 22
vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii.

Pohľadávka proti podstate nebola priradená k žiadnej zo súpisových zložiek majetku a bola medzi ne
pomerne rozpočítaná nasledovne:

Odmena správcu priznaná v zmysle ustanovenia § 20 ods. ods. 1 písm. c) Súpisová
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
majetku č. 6
€30,8.-Eur
€30,8.-Eur

zložka

1. Súdny poplatok vo výške 0.2% v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch vo výške 3,05-Eur.
Pohľadávka proti podstate nebola priradená k žiadnej zo súpisových zložiek majetku a bola medzi ne
pomerne rozpočítaná nasledovne:

Pohľadávka
€3,05

Súpisová zložka majetku č. 6
€3,05

1. Výživné vo výške 1300,9.-Eur
Pohľadávka proti podstate nebola priradená k žiadnej zo súpisových zložiek majetku a bola medzi ne
pomerne rozpočítaná nasledovne:

Pohľadávka
€1300,9

Súpisová zložka majetku č. 6
€1300,9
Sekcia edičných činností
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Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 1334,17-Eur.

C)Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.

Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel súčtu celkového výťažku, získaného vo výške
1523,92.- Eur a pohľadávok proti podstate vo výške 1334,17.-Eur = 189,17.-Eur.

D)rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

V nasledovnom texte uvádzam návrh rozvrhu výžažku pre nezabezpečených veriteľov

Veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ján Štrba
CETELEM Slovensko, a.s.
JUDr. Miroslav Šupa
JUDr. Rudolf Krutý
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Československá obchodná banka,a.s.

Pohľadávka
€35.53
€57425.27
€1129.73
€125.39
€69.47
€323.39
€3167.26

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov
€0,11
€174,43
€3,43
€0.380
€0.22
€0,98
€9.62

S úctou
JUDr. Peter Tonhauser, správca

K012796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Žoldák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2012 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2012
Sekcia edičných činností
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Žoldák, nar. 19.08.1942, bytom ČSA
21, 974 01 Banská Bystrica, oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 16.30
hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0908 941 647.
V Lučenci dňa 28.09.2012
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K012797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Végeši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 1283/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Jilemnického 22, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2009 S1232
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE : Ing. Andrej Konkoľ, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraja Végešiho,
nar. 19.2.1954, bytom Záhradnícka 1283/9, 986 01 Fiľakovo, na základe záväzného pokynu udeleného
veriteľským výborom vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj súboru peňažných
pohľadávok úpadcu za najvyššiu ponuku, a to za kúpnu cenu minimálne v hodnote 60 % zo sumy 38
810,85 Eur t.j. vo výške 60 % zo súčtu súpisových hodnôt pohľadávok navýšených o náhradu trov
právneho zastúpenia:
Súbor peňažných pohľadávok úpadcu tvorí:
1. peňažná pohľadávka, dlžník: Elena Omastová, IČO: 41249046, právny dôvod vzniku: neuhradené
faktúry 151/2005, 03/2006, 39/2006, súpisová hodnota 567,63 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 26Cbi/46/2010. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 275,53 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
2. peňažná pohľadávka, dlžník: Marian Ďalog – UPGRADE PC - SAT, IČO: 41248767, právny dôvod
vzniku: neuhradené faktúry 2730071,2730163, 2730164, 2830039, súpisová hodnota 588,13 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 1 Rob/1259/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 185,82 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
3. peňažná pohľadávka, dlžník: Kultúrno-vzdelávacie združenie Krok sun krok, IČO: 37953214, právny
dôvod vzniku: neuhradené faktúry 162/2007, 7/2008, 38/2008, 39/2008, súpisová hodnota 598,03 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 2 Rob/1131/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 201,61 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
4. peňažná pohľadávka, dlžník: VEFRA s.r.o., IČO: 36602752, právny dôvod vzniku: neuhradená

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

Konkurzy a
Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
4. peňažná pohľadávka, dlžník: VEFRA s.r.o., IČO: 36602752, právny dôvod vzniku: neuhradená
faktúra 2600609, súpisová hodnota 1 265,90 Eur
OV 192/2012

- priznaná právoplatným rozsudkom OS Banská Bystrica, č.k. 10Cbi/7/2010. Trovy právneho
zastúpenia predstavujú sumu 655,35 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou pohľadávky, ale po
jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
5. peňažná pohľadávka, dlžník: Agnesa Kováčová KOŽUŠNÍK, IČO: 10866841, právny dôvod vzniku:
neuhradené faktúry 8/2007, 53/2007, 71/2007, 88/2007, 105/2007, 137/2007, 9/2008, 31/2008,
32/2008, súpisová hodnota 1 173,- Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 2 Rob/1129/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 252,95 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
6. peňažná pohľadávka, dlžník: MVDr. Anna Alštocková, IČO: 37106627, právny dôvod vzniku:
neuhradené faktúry 4/2008, 37/2008, 40/2008, súpisová hodnota 457,67 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 1 Rob/1130/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 152,22 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
7. peňažná pohľadávka, dlžník: Milan Ďurák – A-Z Trade, IČO: 32603436, právny dôvod vzniku:
neuhradené faktúry 2600745, 2601708, 2601650, 2631048, 2700121, 2730064, 2830139, súpisová
hodnota 1 810,81 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 2Rob/1290/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 337,44 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
8. peňažná pohľadávka, dlžník: Ing. Ivan Melicher, bytom Rúbanisko II/71, Lučenec, právny dôvod
vzniku: neuhradená pôžička, súpisová hodnota 21 030,44 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 13RO/104/2010. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 1 507,41 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
9. peňažná pohľadávka, dlžník: Katarína Tokarčíková, bytom: Hviezdoslavova 392/8, 059 01 Spišská
Belá, právny dôvod vzniku: neuhradené faktúry 2300657, 2300658, 2300808, 2300809, 2300947,
súpisová hodnota 6 299,80 Eur
- priznaná právoplatným rozsudkom OS Banská Bystrica, č.k. 2Cb/34/2010. Trovy právneho
zastúpenia predstavujú sumu 1 218,75 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou pohľadávky, ale
po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
10. peňažná pohľadávka, dlžník: SYMPHONY, spol. s r.o., IČO: 31596185, právny dôvod vzniku:
neuhradená faktúra 2602766, súpisová hodnota 139,41 Eur
- priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská Bystrica, č.k. 2 Rob/1288/2009. Trovy
právneho zastúpenia predstavujú sumu 92,95 Eur. Trovy právneho zastúpenia sú súčasťou
pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia advokátovi.
Na vymoženie pohľadávok uvedených v súbore boli podané návrhy na vykonanie exekúcie a sú
vedené exekučné konania prostredníctvom Exekútorského úradu JUDr. Rudolfa Krutého, so sídlom:
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Bližšie informácie o ponukovom konaní možno získať v kancelárii správcu na ulici T. Vansovej

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Bližšie informácie o ponukovom konaní možno získať v kancelárii správcu na ulici T. Vansovej
2333/28, 960 01 Zvolen – po predchádzajúcej dohode so správcom – písomne alebo telefonicky na t.č.
045/5382799 alebo elektronickou poštou na adrese: dpejchalova@arkonas.sk
OV 192/2012

Verejné ponukové konanie bude prebiehať na základe oznámenia zverejneného v Obchodnom
vestníku SR. Ponuky záujemcov budú doručované v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia na
adresu sídla správcu. Ponuky musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie do 16:00 hod. v sídle správcu.
Ponuky musia byť podávané písomne v zalepenej neporušenej obálke adresovanej správcovi
a označené výrazným textom “ PONUKA 2K/8/2009 NEOTVÁRAŤ“ a musia obsahovať :
a/ presnú identifikáciu záujemcu a doklad o registrácii záujemcu (výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní), v prípade záujemcov fyzických osôb je
potrebné priložiť fotokópiu občianskeho preukazu
b/ identifikáciu predmetu kúpy
c/ návrh kúpnej ceny za predmet kúpy. Ponúkaná kúpna cena musí byť minimálne v hodnote 60 % zo
sumy 38 810,85 Eur t.j. vo výške 60 % zo súčtu súpisových hodnôt pohľadávok navýšených o náhradu
trov právneho zastúpenia
d/ doklad o zaplatení zálohy vo výške 500 € na účet úpadcu vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
213250943/7500
e/ číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní po uplynutí lehoty, v ktorej mali byť ponuky na
kúpu správcovi doručené. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu a nestrannej osoby.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v termíne do 14 dní po otváraní obálok.
Ponuky doručené po určenej lehote, resp. ponuky, ktoré nebudú obsahovať podstatné náležitosti,
nebudú akceptované. V jednotlivých kolách je možné akceptovať najvyššiu ponúknutú cenu. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú cenu, budú správcom vyzvaní, aby v lehote do 5 dní od výzvy správcu doplnili svoju ponuku
a navýšili ponúkanú kúpnu cenu. Správca oznámi výsledok súťaže predsedovi veriteľského výboru
v lehote 3 dní a po obdržaní jeho súhlasného stanoviska víťaznému záujemcovi. Víťazný záujemca
o kúpu uhradí ponúknutú kúpnu cenu v lehote 7 dní na účet úpadcu, ktorý bude uvedený v prijatí
ponuky. Ak víťazný záujemca neuhradí ponúknutú cenu v stanovenej lehote, prepadá zložená záloha
v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a ako víťaz súťaže nastúpi ďalší záujemca
spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania, ktorý ponúkol druhú najvyššiu
kúpnu cenu. Správca má právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Ing. Andrej Konkoľ, správca konkurznej podstaty úpadcu

K012798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:

HKS- horninové konštrukcie a stavby,
s.r.o.
Novozámocká 2, 960 01 Banská Štiavnica
44 248 288
JUDr. Peter Tonhauser
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 192/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 4. októbra 2012

Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2012 S1266
Spisová značka súdneho spisu:
1R /6/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Tonhauser, reštrukturalizačný správca dlžníka HKS- horninové konštrukcie a stavby, so
sídlom Novozámocká 2, 96001 Banská Štiavnica, IČO: 44248288, zapísaný Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 15093/S, oznamuje, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok – piatok
v čase od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo faxom na tel. č. 048/
414 55 81, telefonicky na tel. č. 048/414 55 41, emailom: tonhauser@tonhauser.eu.

K012799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ridzoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 24, 980 23 Drienčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2012 S1295
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľnosti v režime BSM v podiele 1/1, a to:
- byt č. 5, na 4. poschodí, vo vchode č. 1 nachádzajúci sa v obci Drienčany, okres Rimavská Sobota
v bytovej jednotke súpisné číslo 24 postavenej na pozemku parc. č. C-KN 23/4 (pričom právny vzťah
k pozemku, na ktorej leží stavba 24 je evidovaný na liste vlastníctva č. 514) zapísaný na LV č. 496,
kat. územie Drienčany, vedený v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa
katastra Rimavská Sobota spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6986/40593. Popis bytu: 3-izbový byt s príslušenstvom.
Príslušenstvom bytu je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a pivnica. Celková výmera bytu bez
balkóna je 67,70 m2, plocha pivnice je 2,16 m2;
- spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 na pozemkoch parc. č. C-KN 23/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 446 m2, parc. č. C-KN 23/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2
a par. č. C-KN 23/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2 zapísaných na LV č. 514, kat.
územie Drienčany, vedené v katastri nehnuteľností Katastrálneho úrad v Banskej Bystrici, Správa
katastra Rimavská Sobota.
Súpisová hodnota (zodpovedajúca 1/2 podielu po vyporiadaní BSM): 6.639,- Eur.
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 15.
JUDr. Jana Jandová, správca

K012800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

LU-RI, s.r.o., v konkurze

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

OV 192/2012
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: 4. októbra 2012

Horná 34, 974 01 Banská Bystrica
43 961 711
Ing. Andrej Konkoľ
Jilemnického 22, 960 01 Zvolen
2K/7/2011 S1232
2K/7/2011
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE : Ing. Andrej Konkoľ, správca konkurznej podstaty úpadcu LU-RI, s.r.o. v
konkurze, so sídlom: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 961 711 na základe záväzného
pokynu udeleného veriteľským výborom vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj
pohľadávky úpadcu patriacej do konkurznej podstaty.Správca odpredá pohľadávku úpadcu – uvedenú
v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponuku, a to minimálne v hodnote 60 % zo sumy 2 171,72
€, t.j. vo výške 60 % zo súčtu súpisovej hodnoty pohľadávky navýšenej o náhradu trov právneho
zastúpenia:
-peňažná pohľadávka, dlžník: Beata Pohronská – MEDIUM, Internátna 25, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 17 921 457, právny dôvod vzniku: neuhradené faktúry č. 20080035, č. 20080088, súpisová
hodnota 1 958,74 Eur
Predmetná peňažná pohľadávka bola priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Banská
Bystrica, č.k. 60Rob/35/2012. Trovy právneho zastúpenia boli priznané vo výške 212,98 €. Trovy
právneho zastúpenia sú súčasťou pohľadávky, ale po jej vymožení patria trovy právneho zastúpenia
advokátovi. Pre poriadok poznamenávam, že výška úrokov z omeškania predstavuje ku dňu 1.9.2012
sumu 1 128,57 €.
Bližšie informácie možno získať v kancelárii správcu na ulici T. Vansovej 2333/28, 960 01 Zvolen – po
predchádzajúcej dohode so správcom – písomne alebo telefonicky na t.č. 045/5382799 alebo
elektronickou poštou na adrese: dpejchalova@arkonas.sk
Verejné ponukové konanie bude prebiehať na základe oznámenia zverejneného v Obchodnom
vestníku SR. Ponuky záujemcov budú doručované v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia na
adresu sídla správcu. Ponuky musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie do 16:00 hod. v sídle správcu.
Ponuky musia byť podávané písomne v zalepenej neporušenej obálke adresovanej správcovi
a označené výrazným textom “ PONUKA 2K/7/2011 NEOTVÁRAŤ“ a musia obsahovať :
a/ presnú identifikáciu záujemcu a doklad o registrácii záujemcu (výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní), v prípade záujemcov fyzických osôb je
potrebné priložiť fotokópiu občianskeho preukazu
b/ identifikáciu predmetu kúpy
c/ návrh kúpnej ceny za predmet kúpy. Ponúkaná kúpna cena musí byť v hodnote 60 % zo sumy
2 171,72 €, t.j. vo výške 60 % zo súčtu súpisovej hodnoty pohľadávky navýšenej o náhradu trov
právneho zastúpenia.
d/ doklad o zaplatení zálohy vo výške 100 € na účet úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu:
2626099611/1100
e/ číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní po uplynutí lehoty, v ktorej mali byť ponuky na
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

21

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: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní po uplynutí lehoty, v ktorej mali byť ponuky na
kúpu správcovi doručené. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu a nestrannej osoby.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v termíne do 14 dní po otváraní obálok.
OV 192/2012

Ponuky doručené po určenej lehote, resp. ponuky, ktoré nebudú obsahovať podstatné náležitosti,
nebudú akceptované. V jednotlivých kolách je možné akceptovať najvyššiu ponúknutú cenu. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú cenu, budú správcom vyzvaní, aby v lehote do 5 dní od výzvy správcu doplnili svoju ponuku
a navýšili ponúkanú kúpnu cenu. Správca oznámi výsledok súťaže predsedovi veriteľského výboru
v lehote 3 dní a po obdržaní jeho súhlasného stanoviska víťaznému záujemcovi. Víťazný záujemca
o kúpu uhradí ponúknutú kúpnu cenu v lehote 7 dní na účet úpadcu, ktorý bude uvedený v prijatí
ponuky. Ak víťazný záujemca neuhradí ponúknutú cenu v stanovenej lehote, prepadá zložená záloha
v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a ako víťaz súťaže nastúpi ďalší záujemca
spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania, ktorý ponúkol druhú najvyššiu
kúpnu cenu. Správca má právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

K012801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

HKS- horninové konštrukcie a stavby,
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 2, 960 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 248 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2012 S1266
Spisová značka súdneho spisu:
1R /6/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Tonhauser, Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca dlžníka
HKS- horninové konštrukcie a stavby, s.r.o., so sídlom Novozámocká 2, 96001 Banská Štiavnica, IČO:
44248288, zapísaný Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
15093/S, zvolávam v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii prvú
schôdzu veriteľov na deň 23. novembra 2012 o 11. 00 hod. v sídle správcu, s nasledovným
programom: 1. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok 2. Voľba veriteľského výboru. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

K012802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Hláčik - Firma PR & A
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno 326, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 841 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 80/2011-S699
Spisová značka súdneho spisu:
2K 80/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

OV 192/2012
Druh podania:

Zrážky z dôchodku vo výške, ako je ich možné postihnúť výkonom rozhodnutia za mesiac september
2012 vo výške 216,84 €.
Vo Zvolene 1.10.2012
JUDr. Ivana Gajdošíková

K012803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 315, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2011
Spisová značka súdneho spisu:
S201101
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ a § 50 ods. 2 a 3 Vyhlášky č.
665/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, správca zverejňuje tento
Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa - ČSOB a.s.
Michalská 18, 815 03 Bratislava, IČO: 36 854 140
Celková suma výťažku z majetku tvoriaceho oddelenú podstatu: 6 600,- EUR.
Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane odmeny správcu a súdneho poplatku 2566,70 EUR
Celková suma k rozvrhu: 4 033,30 EUR
Poučenie správcu:
V súlade s úst. § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (v znení s účinnosťou do
31.12.2011) zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty úpadcu a súčasne určujem zabezpečenému veriteľovi 30-dňovú lehotu na jeho schválenie,
ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môže zabezpečený
veriteľ návrh rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Košice, 28.09.2012
JUDr. Ján Husár, správca

K012804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Pavloreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Dulu 4924/46, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1983

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

OV 192/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 4. októbra 2012

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
4 K /6/2012 S 1336
4 K 6/2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Dominika Pavloreková, nar. 06. 11. 1983, bytom M. Dulu
4924/46, Martin – Priekopa v súlade s ust. § 34 ods. 1), 2) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ďalej „ZKR“ zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 29. 10. 2012 so
začiatkom o 13,30 hodine v kancelárii správcu, Ul. P. Mudroňa 505/5, v Martine s nasledovným
programom:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne, záver

Konkurzní veritelia pri prezentácii majú povinnosť predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra a zástupcovia veriteľov sa preukážu overenou plnou mocou alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Martine dňa 01. 10. 2012
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K012805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ERBE STAVEBNINY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1A/5853, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 706 027
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31R/6/2011 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
31R/6/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej
lehote

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ERBE STAVEBNINY s.r.o.,
Močarianska 1A/5853, 071 01 Michalovce, IČO: 36 706 027, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 31R/6/2011, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 01.10.2012 do zoznamu nezabezpečené
pohľadávky:
č. 1 – 2 doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 04.06.2012.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1539-1540

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

OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

Veriteľ: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 684 864.
Pohľadávka č. 1: prihlásená suma 351,36 EUR.
Pohľadávka č. 2: prihlásená suma 457,13 EUR.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 01.10.2012
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 315, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2011
Spisová značka súdneho spisu:
S201101
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje nasledovné súpisove zložky majetku zapisané do súpisu oddelenej podstaty
úpadcu a zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201/2011 zo dňa 19.10.2011 z dôvodu ich
speňaženia:
1. Názov zabezpečeného veriteľa: ČSOB a.s. Michalská 18, 815 03 Bratislava
Číslo
zabezpečenej
pohľadávky
podľa
zoznamu
pohľadávok:4
Týp
súpisnej
položky
majetku:
POZEMOK
Druh
pozemku:
zastavané
plochy
a
nádvoria
Výmera
(m2):
602
Obec:
Švedlár
Štat:
SR
Názov
katastrálneho
územia:
Švedlár
Číslo
LV:
174
Parcelné
číslo:
207
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(
zlomok)
½
Súpisová
hodnota
majetku:
5069
Eur
Tretia
osoba:
Daniela
Javorská
bytom
Švedlár
315,
053
34
Švedlár
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: § 79 ods.1 zákon č. 7/2005 Z.z
2. Názov zabezpečeného veriteľa: ČSOB a.s. Michalská 18, 815 03 Bratislava
Číslo
zabezpečenej
pohľadávky
podľa
zoznamu
pohľadávok:4
Týp
súpisnej
položky
majetku:
POZEMOK
Druh
pozemku:
záhrada
Výmera
(m2):
232
Obec:
Švedlár
Štat:
SR
Názov
katastrálneho
územia:
Švedlár
Číslo
LV:
174
Parcelné
číslo:
206
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(
zlomok)
½
Súpisová
hodnota
majetku:
1953
Eur
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Súpisová
hodnota
majetku:
1953
Eur
Tretia
osoba:
Daniela
Javorská
bytom
Švedlár
315,
053
34
Švedlár
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: § 79 ods.1 zákon č. 7/2005 Z.z
OV 192/2012

3. Názov zabezpečeného veriteľa: ČSOB a.s. Michalská 18, 815 03 Bratislava
Číslo
zabezpečenej
pohľadávky
podľa
zoznamu
pohľadávok:4
Týp
súpisnej
položky
majetku:
STAVBA
Druh
pozemku:
rodinný
dom
Obec:
Švedlár
Štat:
SR
Orientačné
číslo:
315
Názov
katastrálneho
územia:
Švedlár
Číslo
LV:
174
Súpisné
číslo:
315
Parcelné
číslo:
207
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(
zlomok)
½
Súpisová hodnota majetku: 13290 Eur
Tretia
osoba:
Daniela
Javorská
bytom
Švedlár
315,
053
34
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: § 79 ods.1 zákon č. 7/2005 Z.z

Švedlár

K012807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R a Dr., s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 543 519
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2011 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Vklad konateľa úpadcu za mesiac september 2012, vklad vo výške 500,-Eur, suma zaradená do
všeobecnej podstaty.

K012808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trubíni - TRUMA TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1860/15A, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2011 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac august 2012 vo výške 270,- Eur (platiteľ: AGRO TAMI, a.s.) zaradená do všeobecnej podstaty.

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

OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

K012809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trubíni - TRUMA TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1860/15A, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2011 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Vymožené príslušenstvo pohľadávky u dlžníka (I.T.Concordia s.r.o.) v prospech úpadcu vo výške
179,80 Eur, patriacej do všeobecnej podstaty. Náklade uhrady pohľadávky v plnej výške správca
vylučuje pohľadávku zo súpisu.

K012810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bednárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 22, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 27/2010 S405
Spisová značka súdneho spisu:
6K 27/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu ako môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia:
máj 2011

vo výške 136,- €

jún 2011

vo výške 75,- €

júl 2011

vo výške 93,- €

august 2011

vo výške 79,- €

september 2011 vo výške 51,- €
október 2011

vo výške 90,- €

november 2011 vo výške 35,- €
december 2011

vo výške 130,- €

január 2012

vo výške 156,- €

marec 2012

vo výške 128,86 €

jún 2012

vo výške 237,91 €

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

OV 192/2012

júl 2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

vo výške 261,21 €

august 2012

vo výške 179,04 €

JUDr. Eva Bieliková, správca

K012811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROVÍNO Čebovce a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 15, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2012 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Súpisová
zložka
34.
35.

Opis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Peňažná
pohľadávka
voči
dlžníkovi 200€
Agrodružstvo Príbelce, Dolné Plachtince 226,
IČO: 36 031 208
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Agro 166,70€
Čelovce s.r.o., Čelovce 77, IČO: 36 621 269

Právny dôvod
Peňažná pohľadávka - nájomné za prenájom
husár haly s.č. 605 v k.ú. Čebovce za október
2012
Peňažná pohľadávka - nájomné za prenájom
OMLD s.č. 117 v k.ú. Opava za október 2012

K012812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBAL PROGRES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 677
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2011 S 1154
Spisová značka súdneho spisu:
31k/45/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu GLOBAL PROGRES, a.s., IČO: 35 796 677, Hostianska 951 93 Topoľčianky Ing.
Ladislav Bódi so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, v súlade so záväznými pokynmi príslušných
orgánov v konkurznom konaní a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) vyhlasuje V. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja je podnik úpadcu vrátane jeho
vecí, práv a majetkových hodnôt ako celok speňažovaný jedným právnym úkonom.
Verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka a ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Predmet verejného ponukového konania: podnik úpadcu GLOBAL PROGRES, a.s. slúžiaci na
pestovanie šampiňónov, vrátane jeho vecí, práv a majetkových hodnôt ako celok.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 192/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 4. októbra 2012

Nehnuteľný majetok zverejnený v OV č. 231/11 dňa 2.12.2011 v podiele 1/1 - oddelená podstata
veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Zlaté Moravce
Nehnuteľný majetok zverejnený v OV č. 231/11 dňa 2.12.2011 v podiele 1/1 - oddelená podstata
veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava

Nehnuteľný majetok zverejnený v OV č. 231/11 dňa 2.12.2011 v podiele 1/1 - oddelená podstata
veriteľa Tatrabanka, a.s., Bratislava

Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 244/11 dňa 21.12.2011 - oddelená podstata veriteľa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 244/11 dňa 21.12.2011 - oddelená podstata veriteľa
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava

Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 1/12 dňa 02.01.2012 - oddelená podstata veriteľa
Tatrabanka, a.s., Bratislava

Nehnuteľný majetok zverejnený v OV č. 5/12 dňa 09.01.2012 v podiele 1/1 - oddelená podstata
veriteľa Tatrabanka, a.s., Bratislava

Hnuteľný majetok zverejnený v OV č. 25/12 dňa 06.02.2012 - oddelená podstata veriteľa
Tatrabanka, a.s., Bratislava

Záväzná ponuka záujemcu o kúpu podniku úpadcu musí byť v súlade s podmienkami predaja
doručená na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „KONKURZ" č.k. : 31K 45/2011 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ" do 15
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku v pracovný deň v
úradných hodinách kancelárie správcu v čase od 8:00 do 14:00 hod. Lehota na doručenie začína
plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Podnik úpadcu sa bude prevádzať na základe Zmluvy o predaji podniku za najvyššie ponúknutú cenu,
pričom ponúknutá kúpna cena nesmie byť neprimerane nízka.
Otváranie obálok uskutoční správca do piatich kalendárnych dní od skončenia lehoty na podávanie
ponuky za účasti zástupcu Tatra banky, a.s., resp. ďalších zástupcov príslušných orgánov, pričom
ktorýkoľvek z nich je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak tieto ponuky budú zjavne neadekvátne,
cenovo neprimerané.
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Deň vydania: 4. októbra 2012

Uzatvorenie zmluvy o predaji podniku podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušných orgánov.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny (ďalej len ako „zábezpeka“), musí
každý záujemca zložiť na bankový účet správcu konkurznej podstaty číslo 2925750013/1100 vedený
v Tatrabanke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk a tento preddavok sa započítava do kúpnej ceny
úspešného záujemcu. Preddavok na kúpnu cenu musí byť pripísaný na bankový účet najneskôr do
termínu na predkladanie záväzných ponúk. Neúspešným záujemcom, alebo v prípade odmietnutia
všetkých ponúk bude zábezpeka vrátená do 10 dní od vyhodnotenia ponúk, resp. zrušenia
ponukového konania.
Podmienkou účasti na verejnom ponukovom konaní bude okrem zloženia zábezpeky aj podpísanie
Dohody o zmluvnej pokute uzavretej medzi vyhlasovateľom ponukového konania a záujemcom na
základe ktorej v prípade, ak súťažný návrh záujemcu bude vybraný ako víťazný a záujemca najneskôr
do 30 dní od oznámenia, že v súťaži zvíťazil neuzavrie zmluvu o predaji podniku predloženú
vyhlasovateľom a odsúhlasenú príslušným orgánom, príp. zmluvu o predaji podniku odmietne uzavrieť,
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej zloženej zábezpeke. Záujemca berie na
vedomie, že v takom prípade vyhlasovateľ svoju pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne
započíta voči zábezpeke zloženej podľa predchádzajúceho odseku.
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu a vyhlásenie záujemcu, že zábezpeka bola
zložená na bankový účet správcu konkurznej podstaty, doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na
kúpnu
cenu.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo
iného registra. Záujemca - fyzická osoba predloží fotokópiu dokladu totožnosti (nepodnikateľ), alebo
fotokópiu výpisu zo živnostenského alebo iného registra, nie starší ako 1 mesiac. Záujemca právnická
osoba predloží originál, alebo overenú fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra, nie starší
ako jeden mesiac. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových
obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť spolu s písomnou ponukou aj písomný záväzok, že v prípade úspechu v
ponukovom konaní uhradí do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o predaji podniku zostatok
kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou. Súčasťou
ponuky musí byť aj podpísaná dohoda o zmluvnej pokute s osvedčeným podpisom záujemcu.
Záujemcovia si môžu podmienky predaja, Dohodu o zmluvnej pokute a Písomný záväzok záujemcu
k úhrade zostatku kúpnej ceny prevziať v kancelárii správcu v úradných hodinách pondelok až piatok
v čase od 8:00 do 14:00 hod. v lehote na podávanie ponúk.
Obhliadka podniku úpadcu sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom. Obhliadku je
možné dohodnúť vopred na telefónnom čísle 037/6528772 v úradných hodinách pondelok až piatok
v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Správca s predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, upraviť podmienky tohto kola alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Správca konkurznej podstaty ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku v súlade s ustanovením § 476 a nasl. Obchodného
zákonníka.
V Nitre dňa 01.10.2012
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu
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K012813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RENOM-STAVBY, s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 7, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35718579
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/6/2011 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
6R/6/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
konkurzného konania voči úpadcovi: RENOM-STAVBY, s.r.o., so sídlom Eisnerova 7, 841 07
Bratislava, IČO: 35 718 579, spis. zn.: 6R/6/2011, Okresný súd Bratislava I.
Dátum a čas konania: 27. 09. 2012 o 13:30 hod
Miesto konania: Prievozská 4/B, Apollo BC II, 821 09 Bratislava, kancelária splnomocnenca ČSOB
Leasing, a.s. JUDr. Milana Malatu
Prítomní:

Členovia veriteľského výboru:

- ČSOB Leasing, a.s. (predseda veriteľského výboru)
v.z.:

JUDr. Milan Malata, podpis

- Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava
v.z.:

Pavla Kováriková, podpis

-HUTMAT, s.r.o.
v.z.: Ing. Melánia Horvátová, podpis

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský
výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s § 38
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZoKR“).
Dôvodom zvolania zasadnutia veriteľského výboru je žiadosť správcu konkurznej podstaty o uloženie
záväzného pokynu ohľadom speňažovania hnuteľného majetku úpadcu RENOM-STAVBY, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so žiadosťou správcu
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Deň vydania: 4. októbra 2012
reštrukturalizácie
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so žiadosťou správcu
konkurznej podstaty o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania hnuteľného majetku –
kancelárskeho nábytku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 12.09.2012 v OV
č. 179/12 spôsobom podľa § 92 ods. 1 písmeno d) ZoKR – formou ponukového konania s obsahom
ponuky zverejnenej v OV ako vyplýva zo žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa
13.09.2012. Predseda veriteľského výboru zároveň navrhol, aby bola správcovi v rámci záväzného
pokynu uložená povinnosť predložiť najvyššiu doručenú ponuku na schválenie veriteľskému výboru,
pričom podmienkou uskutočnenia právneho úkonu na prevod majetku je súhlas veriteľského výboru,
pričom veriteľský výbor má právo najvyššiu doručenú ponuku odmietnuť.
OV 192/2012

Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie
k prijatiu uznesenia v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje v súlade s § 82 ods. 2 ZoKR správcovi
konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľného majetku – kancelárskeho
nábytku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 12.09.2012 v OV č. 176/12
spôsobom podľa § 92 ods. 1 písmeno d) – formou ponukového konania s obsahom ponuky
zverejnenej v OV ako vyplýva zo žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa
13.09.2012. Správca je povinný predložiť najvyššiu doručenú ponuku na schválenie
veriteľskému výboru, pričom podmienkou uskutočnenia právneho úkonu na prevod majetku je
súhlas veriteľského výboru, pričom veriteľský výbor má právo najvyššiu doručenú ponuku
odmietnuť.“
Hlasovanie:
1. člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s.

súhlasím / nesúhlasím

podpis

1. člen veriteľského výboru: Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava
súhlasím / nesúhlasím

podpis

1. člen veriteľského výboru HUTMAT, s.r.o.
súhlasím / nesúhlasím

podpis

Výsledok hlasovania veriteľského výboru:
-ZA: 3 (ČSOB Leasing, a.s., Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava, HUTMAT, s.r.o.)
-PROTI: 0
-ZDRŽAL SA: 0
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal uznesenie, ktorým uložil
správcovi záväzný pokyn ohľadom speňažovania hnuteľného majetku úpadcu RENOM-STAVBY,
s.r.o., ako je vyššie uvedené.
Podpis predsedu veriteľského výboru:
ČSOB Leasing, a.s.
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OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

v. z. JUDr. Milan Malata
advokát

K012814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ondrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. Kradca Králové 18, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 5/2012 S668
Spisová značka súdneho spisu:
1K 5/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Správkyňa konkurznej podstaty dlžníka Anna Ondrejková, nar. 22.11.1952, bytom Banská Bystrica Tr.
Hradca Králové, ustanovená do funkcie uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici 1K 5/2012v
súlade s ustanovením § 98 zákona o konkurze a reštrukturalizácii predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov . V zmysle ust. § 101 ods. 1 určujem lehotu 15 dní od
zverejnenia rozvrhu na jeho schválenie. Súčasne vyzývam veriteľov, ktorý majú byť uspokojení podľa
predloženého rozvrhu na oznámenie č.ú. na ktoré majú byť poukázané jednotlivé sumy na adresu
akjudrkomorova@zoznam.sk.

Návrh výťažku obsahuje :

1. popis súpisovej zložky majetku

1a) podrobný popis súpisovej zložka
1b) dátum zaradenia súpisovej zložky majetku do všeobecnej podstaty
1c) ocenenie súpisovej zložky majetku

2. spôsob speňaženia majetku tvoriaci všeobecnú podstatu

2a) spôsob
2b) priebeh speňaženia
3. zoznam pohľadávok proti podstate
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OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

a) administratívne výdavky správcu
b) bankové poplatky
c) poštové poplatky
d) dane
e) predpokladané výdavky do skončenia konkurzu
f) odmena správcu

4 .výsledná suma určená na uspokojenie všetkých nezabezpečených veriteľov

5. pohľadávky nezabezpečených veriteľov a návrh výťažku.

I. časť :

1a) Popis súpisovej zložky majetku

Konkurznú podstatu tvorí peňažná hotovosť 1.800 €, ktorá bola uložená na účte v ČSOB a.s. pob.
Banská Bystrica na č.ú. 4015930786/7500 zriadenom správcom konkurznej podstaty.
1b) dátum zaradenia súpisovej zložky do konkurznej podstaty
Súpisová zložka bola zaradená do konkurznej podstaty 1.5.2012
1c ) ocenenie súpisovej zložky majetku správcom ku dňu zaradenia .
Správca ocenil súpisovú zložku majetku v nominálnej hodnote vo výške reálnej sumy 1800€
II. časť
Spôsob speňažovania majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
2a)
Vzhľadom na charakter majetku patriaci do súpisu , speňažovanie neprebiehalo , správca zabezpečil
peňažné prostriedky na účte v banke .
III. časť
3a) zoznam pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku
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OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

administratívne výdavky

25 €

bankové poplatky

20 €

poštovné

9€

poplatky za poskytnutie súčinnosti

101,81€

súčet

155,81€

3b) predpokladané pohľadávky proti podstate do skončenia konkurzného konania
1. bankové poplatky spojené z vedením účtu

8€

2. poplatok za zrušenie účtu v banke

7€

3. súdny poplatok

3,22€

3b) odmena správcu .
Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky paušálnou odmenou správcu u dlžníka fyzickej osoby je suma 663,88 €

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky za speňaženie peňažných prostriedkov v mene € ich zabezpečením alebo
speňažením prostriedkov v cudzej mene patrí správcovi odmena 1 % z výťažku . Odmena správcu
činní 18 € .
Po odpočítaní pohľadávok proti podstate 155,81€ predpokladaných výdavkov 15€ nevyplatenej
odmeny správcu 18 € zostáva na rozdelenie veriteľom 1.611,19 €
Zo sumy zahrnutej do konečného rozvrhu výťažku vzniká povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške
0,2% podľa pol. 5d) sadzobníka vyhl. 71/1999 Z.z. výška poplatku je : 3,22 €

Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je určená suma 1.607,97.€
IV. časť
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov a návrh výťažku
Prihlásení veritelia
1. Sociálna poisťovňa ústredie ul. 29 augusta Bratislava , výška prihlásenej a zistenej pohľadávky
2.777,72 €, suma určená na uspokojenie 516,68€

2. Dôvera zdravotná poisťovňa Einstainova 25 Bratislava , výška prihlásenej a uznanej pohľadávky
754,82€ suma určená na uspokojenie 140,37€
3. JUDr Juraj Kašinský, Bagarova 16 , Banská Bystrica, výška prihlásenej a uznanej pohľadávk
5112,97 , suma určená na

uspokojenie 950,95€
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OV 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K012815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RABBIT FARM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 801
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Jonáš
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: T-23/2012-J
Spisová značka súdneho spisu:
32K /1/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Peter Jonáš, správca konkurznej podstaty úpadcu: RABBIT FARM s.r.o., Trieda SNP 15, 040
11 Košice, IČO: 36 202 801, spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro, vložka č. 12079/V
zverejňuje
SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY:
Nehnuteľnosti zapísané na:
LV č. 840 okres Vranov nad Topľou, obec Kamenná Poruba, k.ú. Kamenná Poruba, a to:
parcela registra „C“ číslo 304/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19498m2
parcela registra „C“ číslo 304/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1638m2
parcela registra „C“ číslo 304/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1648m2
parcela registra „C“ číslo 307 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2
parcela registra „C“ číslo 308 zastavané plochy a nádvoria o výmere 834m2
parcela registra „C“ číslo 309 zastavané plochy a nádvoria o výmere 840m2
parcela registra „C“ číslo 310 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1000m2
parcela registra „C“ číslo 311 zastavané plochy a nádvoria o výmere 842m2
parcela registra „C“ číslo 312 zastavané plochy a nádvoria o výmere 984m2
parcela registra „C“ číslo 318 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2
Právny vzťah k stavbám evidovaným na pozemkoch – parcela registra „C“ číslo 308, 309, 310, 311
a 312 je evidovaný na LV č. 457.
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K012816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ľuboš Moravčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 7, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: nar. 20.10.
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2011
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2011-S12
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 31K/19/2011 zo dňa 16.06.2011 bol vyhlásený malý
konkurz na majetok úpadcu Ľuboš Moravčík, nar. 20.10.1975, bytom Pod Hájom 7, 941 01 Bánov.
Predmetným uznesením som bola dlžníkovi ustanovená za správcu.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
SR dňa 23.6.2011 pod č. 121/B. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 24.6.2011.
Správca v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /ďalej
len ZKR/, vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty. Do všeobecnej podstaty boli zahrnuté finančné
prostriedky, v sume 1.700,- eur.
Tento súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 146/2011 zo dňa
29.07.2011.
Dňa 09.09.2011 sa konala prvá schôdza veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107
ods. 2 ZKR, bol zvolený veriteľ z konečného zoznamu pohľadávok pod 4 až č. 13 z konečného
zoznamu pohľadávok, a to Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940
62 Nové Zámky.
V zmysle § 53 ods. 1 ZKR, vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov.
V zmysle § 53 ods. 3 písm. a/ ZKR, ak úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo
pred vyhlásením konkurzu, dohody o vyporiadaní BSM uzavreté v posledných 6 mesiacoch pred
vyhlásením konkurzu sú neplatné.
S poukazom na § 53 ods. 1 ods. 2 ZKR, bol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM. Okresný
súd v Nové Zámky, Uznesením zo dňa 11.4.2012 pod č.k. 4C27/2012, ktoré rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.04.2012 a vykonateľnosť dňa 24.04.2012, rozhodol o vyporiadaní BSM úpadcu.
Do majetku boli zahrnuté finančné prostriedky vo výške 1.700,- eur v hotovosti.
II. Rozvrhová časť.
Celkovo príjmy konkurzného konania: 2.373,88 €/viď tabuľka/.
Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 1.700 €.

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

37

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 192/2012

Deň vydania: 4. októbra 2012

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu: 1.096,62 €.
Výsledná suma výťažku: 1.277,26 €
Výsledná suma výťažku po odpočítaní odmeny správcu a súdneho poplatku: 1.256,86 €.
Odmena správcu spolu: 17,- € /vyhl. č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
peňažných prostriedkov § 20 ods. 2 zo sumy 1.700,- /

1% zo zabezpečenia

Súdny poplatok spolu: 3,4 € / 0,2% zo sumy 1.700,- € /
Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1.256,86€.
Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:

Veriteľ:
Prihlásená Priznaná Popretá Suma
P.č.
Suma:
suma: suma: k rozvrhu:
1. POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598
64,03
64,03
0
2. PROMAN s.r.o., Trenčianska 1880/20, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 118,50
118,50 0
36 300 551
3. PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s, Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 6.723,59
6.723,59 0
31 335 004
4. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
5. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
6. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
7. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
8. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
9. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
10. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
11. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
12. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
13. Slovenská republika – Daňový úrad Nové Zámky, Kukučínova 1, 940 62 Nové 331,93
331,93 0
46,57 €
Zámky
14. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653
2.087,28 2.087,28 0
292,86 €
15. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Nové Zámky, Nám. Gy. 2.505,47 2.505,47 0
351,54 €
Széchényiho 10, Nové Zámky, IČO: 30 807 484
16. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, Bratislava 850 05, 222,92
222,92 0
31,27 €
IČO: 35 937 874
17. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, Bratislava 850 05, 822,74
822,74 0
115,43 €
IČO: 35 937 874

V zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR, predkladám ako správca úpadcu Ľuboš
Moravčík, nar. 20.10.1975, bytom Pod Hájom 7, 941 01 Bánov, tento návrh konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Zástupcovi veriteľov určujem lehotu 15 dní od zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku na
schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov s tým, že do všetkých
dokladov súvisiacich s navrhovaným rozvrhom výťažku, je možné nahliadať v kancelárii správcu
v úradných hodinách, pričom termín nahliadnutia je vhodné najskôr dohodnúť na telefónnych čísla:
035/6420742, mobilné číslo: 0915 728 722, 0918 907 248.
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JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K012817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSLATINA, družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 7, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 889
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/64/2011/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
1K/64/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. 1K/64/2011 zo dňa 28.12:2011, bol na majetok
úpadcu AGROSLATINA, družstvo, so sídlom: Cintorínska 7, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 31 581
889 (ďalej aj ako len „Úpadca“), vyhlásený konkurz s tým, že za správcu bola ustanovená spoločnosť
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 683 159
(ďalej aj ako len „Správca“).

Veriteľský výbor Úpadcu udelil Správcovi súhlas na vylúčenie nasledovného majetku z konkurznej
podstaty – všeobecnej podstaty:

číslo súpisovej zložky majetku: 1, dátum zápisu: 9.1.2012, pozemok s číslom parcely 120, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 37 m², číslo LV: 684, kat. územie: Zvolenská
Slatina, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1.

Na základe tohto súhlasu Správca týmto

vylučuje

z konkurznej podstaty – všeobecnej podstaty tento majetok: číslo súpisovej zložky majetku: 1,
dátum zápisu: 9.1.2012, pozemok s číslom parcely 120, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, výmera 37 m², číslo LV: 684, kat. územie: Zvolenská Slatina, spoluvlastnícky podiel
úpadcu 1/1.

K012818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RABBIT FARM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 801

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

39

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 192/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 4. októbra 2012

JUDr. Peter Jonáš
M.R.Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov
T-23/2012-J
32K /1/2012
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Peter Jonáš, správca konkurznej podstaty úpadcu: RABBIT FARM s.r.o., Trieda SNP 15, 040
11 Košice, IČO: 36 202 801, spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro, vložka č. 12079/V
zverejňuje
SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY:
Nehnuteľnosti zapísané na:
LV č. 840 okres Vranov nad Topľou, obec Kamenná Poruba, k.ú. Kamenná Poruba, a to:
parcela registra „C“ číslo 304/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19498m2
parcela registra „C“ číslo 304/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1638m2
parcela registra „C“ číslo 304/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1648m2
parcela registra „C“ číslo 307 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2
parcela registra „C“ číslo 308 zastavané plochy a nádvoria o výmere 834m2
parcela registra „C“ číslo 309 zastavané plochy a nádvoria o výmere 840m2
parcela registra „C“ číslo 310 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1000m2
parcela registra „C“ číslo 311 zastavané plochy a nádvoria o výmere 842m2
parcela registra „C“ číslo 312 zastavané plochy a nádvoria o výmere 984m2
parcela registra „C“ číslo 318 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2
to všetko zapísané pod B3 v podiele 1/1
Právny vzťah k stavbám evidovaným na pozemkoch – parcela registra „C“ číslo 308, 309, 310, 311
a 312 je vidovaný na LV č. 457.

K012819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALLPHARMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 34, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 963 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
P.O.Box 75, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2012 S.398
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Spisová značka súdneho spisu: 6K/9/2012
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2012 S 398
JUDr. Peter Vároši, správca úpadcu ALLPHARMA, s.r.o. Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, IČO: 35
963 247 podľa ustanovenia § 28, odstavec 3, zákona č.7/2005Z.z. o Konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty mu bola doručená prihláška pohľadávok,
ktoré bola zapísaná do zoznamu pohľadávok 25.09.2012:
- veriteľ CELIMED s.r.o., Rybničná 36/H, 831 07 Bratislava, IČO: 31 403 751, pohľadávka za dodaný
tovar v celkovej sume 96,31 eura.
JUDr. Peter Vároši, správca úpadcu ALLPHARMA s.r.o.

K012820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATLAS REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 868 716
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012-S1145
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marek Morochovič, správca úpadcu ATLAS REAL, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava,
IČO: 35 868 716, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu,
zapísané nasledovné pohľadávky:
veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759

prihlásená suma v EUR
81,30
6,50

K012821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

INTELLIGENT CONTROL
SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v
skratke ICS, s.r.o. MICHALOVCE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 693 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2012 S1361
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivan Roháč, reštrukturalizačný správca dlžníka: INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS,
s.r.o. MICHALOVCE, v skratke ICS, s.r.o. MICHALOVCE, sídlom T.J. Moussona 2502/2,
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reštrukturalizácie
s.r.o. MICHALOVCE, v skratke ICS, s.r.o. MICHALOVCE, sídlom T.J. Moussona 2502/2,
OV 192/2012

071 01 Michalovce, IČO: 31 693 270, podľa ustanovenia §126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v - Hotel Mousson,
adresa Ul. T.J.Moussona 1, 071 01 Michalovce, salónik, dňa 09.11.2012 o 11:30 hod.
Prezentácia

účastníkov

Predmet

sa

rokovania

1.
2.
3.

začne

o
schôdze

Rôzne

4.

dlžníka
–

schôdze;
o

stave

stanoviská

Voľba

hod.
veriteľov:

Otvorenie
Správa

11:00

prihlásených
veriteľského

5.

spoločnosti;
veriteľov;
výboru;
Záver.

Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu originálom plnej moci a dokladom totožnosti.
V

Košiciach

dňa

01.10.2012

JUDr. Ivan Roháč, správca

K012822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEALPLAST, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92, 925 28 Pusté Uľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 119 353
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26,
917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26, 917 01 Trnava správca úpadcu
FEALPLAST, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Hlavná č. 92, 925 28 Pusté Uľany, IČO:
34 119 353 v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 25K 17/2011 v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového
konania sú nasledovné hnuteľné veci:
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil PEUGEOT
406 BREAK kombi 2.0 HDI 110 8ERHZF, VIN: VF38ERHZF81505439, EČV: GA775AV, rok výroby:
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406 BREAK kombi 2.0 HDI 110 8ERHZF, VIN: VF38ERHZF81505439, EČV: GA775AV, rok výroby:
2002, spoluvlastnícky podiel 1/1; súpisová hodnota majetku: 2.500 €
OV 192/2012

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil ŠKODA
FABIA 6Y/SCBMDX01/FM5FM52T029K130GGS, VIN: TMBPW16Y964436542, EČV: GA164BM, rok
výroby: 2005, spoluvlastnícky podiel 1/1; súpisová hodnota majetku: 3.000 €
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil HONDA
CIVIC 5D, VIN: SHHMB3770YU107567, EČV: GA150AL, rok výroby: 1999, spoluvlastnícky podiel 1/1;
súpisová hodnota majetku: 3.500 €
Podmienky verejného ponukového konania:
1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku na adresu
sídla správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku vo výške 20% z ceny
ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatre banke, a.s., č. ú. 2920864804/1100. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09.00 – 12.00 a od
13.00 – 16.00 hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok,
resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej neotvorenej obálke opatrenej obchodným
menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom
a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Vyhodnotenie ponukového
konania sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky
podané v rozpore so Zásadami speňažovania pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového
konania.

K012823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEALPLAST, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92, 925 28 Pusté Uľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 119 353
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26,
917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26, 917 01 Trnava správca úpadcu
FEALPLAST, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Hlavná č. 92, 925 28 Pusté Uľany, IČO:
34 119 353 v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 25K 17/2011 v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového
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zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového
konania sú nasledovné hnuteľné veci:
OV 192/2012

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: Zásoby, spoluvlastnícky podiel
1/1; súpisová hodnota majetku: 21.925,30 €
Podmienky verejného ponukového konania:
1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku na adresu
sídla správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku vo výške 20% z ceny
ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatre banke, a.s., č. ú. 2920864804/1100. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09.00 – 12.00 a od
13.00 – 16.00 hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok,
resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej neotvorenej obálke opatrenej obchodným
menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom
a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Vyhodnotenie ponukového
konania sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky
podané v rozpore so Zásadami speňažovania pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového
konania.

K012824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

International Apartments, s. r. o. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 3058, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 880 622
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2011 S422
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Nájomné za časť priestorov za mesiac október 2012 Adam & Eva Resort
Suma: 360,- EUR
Mena: EURO
Súpisová hodnota: 360,- EUR
Deň zápisu: 1. 10. 2012
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Deň vydania: 4. októbra 2012

Peňažná pohľadávka:
Nájomné za časť priestorov za mesiac október 2012 Adam & Eva Resort
na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
Suma: 360,- EUR
Mena: EURO
Súpisová hodnota: 360,- EUR
Deň zápisu: 1. 10. 2012

V Piešťanoch, dňa 1. 10. 2012

K012825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242, 020 61
Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106
Spisová značka súdneho spisu:
28K/22/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Suma : 1.280,00 EUR
Právny dôvod: Neuhradená suma , ktorá vznikla na základe Uznesenia Okresného súdu v Trenčíne
č.k.17C/48/2011-22 zo dňa 22.05.2012 o schválenie zmieru vo veci vyporiadania bezpodielového
spoluvlastníctva manželov .
Dlžník: Alica Piskelová
Sídlo: bytom Staré Dvory 72, Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242
Nar.: 21.04.1960
Zapísané: 21.09.2012

K012826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o

Dlhá 90, 010 09 Žilina
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 90, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 320 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 2/2011 S 1486
Spisová značka súdneho spisu:
4K 2/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
OV 192/2012

VEC : oznámenie o výsledku dražby

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
26.9.2012
11:00 hod.
Opakovaná dražba - 4. kolo dražby

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

46

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 192/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 4. októbra 2012

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
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
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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
pozostávazo 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
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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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 mtvoria 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
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
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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
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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,
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
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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
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
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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.
Znalecká cena: 2 210.000,- EUR

Cena dosiahnutá vydražením:
Licitátor:

1 190.000,- EUR
Mgr. Martin Krnčan

V Martine dňa 29.9.2012

Mgr. Marína Gallová - správca

K012827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominant Capital, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 459
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/35/2012 S1508
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6K/35/2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Róbert Podhorský, správca úpadcu Dominant Capital, s.r.o., IČO: 36 701 459, so sídlom:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
16.11.2012 o 10:00 hod., na adrese kancelárie správcu Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
v zasadacej miestnosti na prízemí budovy.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba veriteľského výboru.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR.
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov
sa začne o 9:45 hod. Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom
totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť
plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa – originál alebo osvedčenú fotokópiu
a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 01.10.2012
Mgr. Róbert Podhorský, správca

K012828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šuhajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 12, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1972
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2012 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

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

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Ing. Miroslav Šimovič, bytom Bavlnárska
317/16, 911 05 Trenčín, doručenej dňa 30.8.2012, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú
pohľadávku:

1. 1.

veriteľ: Ing. Miroslav Šimovič, bytom Bavlnárska 317/16, 911 05 Trenčín

Pohľadávka č. 1 vo výške 15 251,60 EUR, z toho istina vo výške 13 000,- EUR a úrok z omeškania vo
výške 764,08 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 1 486,92 EUR.
Právnym dôvodom vzniku pohľadávky: nárok z pôžičky uznaný listinou o uznaní dlhu zo dňa
11.11.2011
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 28. 9. 2012

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K012829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľuboš Lőffler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšek nad Hnilcom 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S714/Loff/009/13
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenie o 4. kole dražby
Dražobník:
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JUDr. Ján Pirč, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ľuboša Lőfflera, nar. 04.12.1966, trvale
bytom Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom,
Vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s použitím
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Ján Pirč, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ľuboša Lőfflera, nar. 04.12.1966, trvale
bytom Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom
Miesto, dátum a čas konania dražby:
Kancelária správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Pirča, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
19.10.2012 o 09.00 hod.
Opakovaná dražba: 4. kolo
Predmet dražby:
Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 1281, vedeným Správou katastra
Gelnica, katastrálne územie Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica, obec Mníšek nad Hnilcom.
Spoluvlastník, ani Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, si predkupné právo v stanovenej lehote
neuplatnili.
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Pozemky:
Parcelné číslo
1358
1359
1360

Výmera v m2
413
1084
193

Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Záhrady

Spôsob využ. pozemku
16
18
4

Umiestnenie pozemku
1
1
1

Podiel
1/2
1/2
1/2

Stavby:
Súpisné číslo
285

Na parcele č.
1358

Druh stavby
20

Popis stavby
Mlyn vodný

Umiestnenie stavby
1

Podiel
1/2

Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby je stavba vodného mlyna s pozemkami nachádzajúcimi sa v obci Mníšek nad
Hnilcom.
Stavba vodný mlyn sa používala pre výrobné účely a pre bývanie mlynára. K stavbe mlyna patrili ešte
maštaľ, iné drobné stavby a prívodný kanál vody. Stavba má kompletne zbúraný krov a rozbitú krytinu.
Zbúraný krov bol z ¾ rozobratý a ukradnutý. Murivo stavby je maximálne popraskané a naklonené,
nadokenné preklady sú vybúrané, z muriva vypadávajú kamene a tehly. Prevažná časť muriva je
kamenná. V nádvorí sa nachádzajú betónové pätky, do ktorých boli kedysi ukotvené drevené stĺpy,
ktoré niesli krov.
Prívodný kanál vody pre pohon mlyna je celý zarastený stromami a kríkmi.
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Stavba ako mlyn a som sa nepoužívala už desiatky rokov.
Už v ohodnotení, ktoré bolo vykonané v roku 1964 sa uvádza, že stavba je v zlom stave a málo
udržiavaná.
Stavba mlyna sa nachádza za potokom Hnilec, pred železničnou traťou na úrovni centra obce zo
severozápadnej časti. Prístup na pozemok je komunikáciou od mosta pri bývalej pekárni, alebo
mostom od centra obce.
Pozemky sú rovinaté, ohraničené lesným porastom so značným spádom na juhovýchodnú stranu. Pod
týmto porastom vedie zarastený prívodný kanál vody. Obecná komunikácia vyusťuje na spevnený
pozemok, ktorý v minulosti slúžil ako dopravné ihrisko. Ohodnocované pozemky sa nachádzajú za
touto plachou. V danom mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, plyn a el. sieť. Pozemok je
odsunutý od centra obce, ale nie je ďaleko, nachádza sa v tichom prostredí. Ulica vedúca od mosta pri
bývalej pekárni je zastavaná rodinnými domami.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Poznámka:
Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ing. Ľuboša Lőfflera, nar. 04.12.1966, trvale bytom
Mníšek nad Hnilcom č. 342 na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č. 31K/40/2011 zo dňa
11.8.2011, P 183/2011 – 131/11
Iné údaje:
Z poverenia ministerstva kultúry SR bol objekt ( mlyn vodný ) na parcele KN č. 1358 vyhlásený za
kultúrnu pamiatku v zmysle Zák. SNR č. 27/1987 Zb.
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku
19/2012

Meno znalca
Ing. Ján Kaffan

Dátum vyhotovenia
26.04.2012

Všeobecná hodnota predmetu dražby
3.227,90 Eur

Najnižšie podanie: 806,98 Eur
Minimálne prihodenia: 50,- Eur
Výška dražobnej zábezpeky: 50,- Eur
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo
vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka vedený vo VÚB a.s. alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným
spôsobom.
Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Ján Pirč, správca, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
č. ú.: 2929701454/0200 vedený vo VÚB a.s.
var. symbol: 3140
poznámka: drazba4
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Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie
o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad
vystavený dražobníkom.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od
skončenia dražby alebo upustenia od dražby.
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, teda vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú
vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby.
Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť
nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená, to platí aj pre náklady
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia
dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, č. ú. 2929701454/0200 vedený vo VÚB a.s., var. symbol:
3140
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka ( 1. termín )
Obhliadka ( 2. termín )
Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po prechádzajúcej dohode so správcom a úpadcom na
tel. č. 055/62 58 408.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny
dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného
odpisu zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba,
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení
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ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
OV 192/2012

K012830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sokolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Brezinkou 316/36, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04. 09. 1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 22/2012 S 1492
Spisová značka súdneho spisu:
2K 22/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o speňažení majetku formou ponukového konania

JUDr. Vladimír Flíder, správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Sokolová “v konkurze”, nar.
4. 9. 1971, bytom 976 62 Brusno, Pod Brezinkou 316/36, č. k. 2K 22/2012, vyhlasuje na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov, zo dňa 25. 9. 2012, prvé kolo ponukového konania, podľa § 92
ods. 1 písm. d), zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na
speňaženie – predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:

1. počítač (laptop) – Acer – Extensa 5630, rok výroby 2009, bežne používaný, súpisová
hodnota 200 €;
2. počítač (laptop) Asus X54H, rok výroby 2011, bežne používaný, súpisová hodnota 400 €;
3. TV Samsung, LE37A436, rok výroby 2009, bežne používaný, súpisová hodnota 600 €;
4. TV LG 32LD320, rok výroby 06/2010, bežne používaný, súpisová hodnota 300 €.

za najvyššiu ponuku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť v prvom kole ponukového konania nižšia ako 100
% súpisovej hodnoty.
V prvom kole sa majetok speňažuje ako jeden celok hnuteľných vecí.
Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených neotvorených
obálkach s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk, a to za prítomnosti dvoch svedkov. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
ponuky, ak tieto budú zjavne nevýhodné. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je
aspoň 50 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na konkurzný účet, č. účtu: 3038422456/0200,
vedený vo VÚB, a.s., záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
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Správca oznámi Zástupcovi veriteľov výsledky ponukového konania.
Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať peňažnú sumu
ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
V prípade úspešného ponukového konania, podlieha ponuka daná treťou osobou schváleniu
Zástupcom veriteľov.
Záujemca, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
do 5 pracovných dní od schválenia ponuky Zástupcom veriteľov.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté osobne, po predchádzajúcej dohode na č. t.
0908 265 527.

Vo Zvolene 1. 10. 2012

JUDr. Vladimír Flíder, správca

K012831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

DOPRAVA Martin SL, s.r.o. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 3/1697, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2011S1218
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru DOPRAVA Martin SL, s.r.o. v konkurze

Tretie zasadnutie veriteľského výboru sa konalo v zmysle § 38 ods. 1 ZKR na zvolanie správcu.
Miesto a čas zasadnutia veriteľského výboru:
Zasadanie veriteľského výboru sa konalo v sídle kancelárie správcu v Martine, ul. Timravy 23, dňa
27.9.2012 od 11,00 hod. do 12,15 hod.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Otváranie obálok, vyhodnotenie 2. kola ponukového konania
3. Správa správcu o stave konkurzného konania
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4. Návrh správcu na uloženie záväzného pokynu
5. Návrh správcu na vylúčenie súpisovej zložky zo súpisu
6. Záver

K bodu 1 programu:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca. Konštatoval, že sú prítomní dvaja členovia
veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášania schopný.

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, zastúpený p. Tiborom Hruškom, bytom
Jesenského 3, 010 01 Žilina na základe poverenia na zastupovanie;

2. Ing. Miroslav Šenkár, bytom Lipová 2145/54, 036 08 Martin, zastúpený JUDr. Jaroslavom
Jakubčom, bytom kpt. Nálepku 180, 976 69 Pohorelána základe plnomocenstva;

K bodu 2 programu:
2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV 148/2012 dňa 2. augusta 2012 a v regionálnom
týždenníku „Turčianske Noviny“ dňa 31.7.2012.
Ponukové konanie sa vzťahovalo na nákladné automobily, prívesy a návesy určené zápismi č. 133 –
140 v súpisovej hodnote 18.000,00 Eur , náradie a kancelárske vybavenie určené zápismi č. 149 – 184
v súpisovej hodnote 835,00 Eur.
Vyššie špecifikovaný majetok bol ponúkaný jednotlivo za najvyššiu ponúknutú cenu, nie však nižšiu
ako je súpisová hodnota. Do termínu uzávierky ponukového konania 27.8.2012 bola správcovi dňa
23.8.2012 doručená jedna ponuka. Ponuka bola podaná na súpisové zložky majetku č. 172 - 184
v sume 650,- Eur.
Správca vyhodnotil ponuku záujemcu „ES EL Martin s.r.o., Lipová 54, 036 08 Martin, IČO: 36 439 304,
ako ponuku, ktorá spĺňa podmienky ponukového konania v 2. kole a predložil veriteľskému výboru
návrh na uloženie záväzného pokynu na uzavretie zmluvy s úspešným záujemcom.

K bodu 3 programu:
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Správca podal veriteľskému výboru správu o aktuálnom stave konkurzného konania.
V správe informoval o stave vymáhania pohľadávok úpadcu, o priebehu 2. kola ponukového konania,
s návrhmi na úpravu podmienok predaja v 3. kole ponukového konania.
Správca zdôvodnil veriteľskému výboru svoju žiadosť na uloženie záväzného pokynu na predaj
hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami č. 133 až
140 v súpisovej hodnote 18.000,00 Eur: „nákladné automobily a návesy“ a hnuteľného majetku
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami
č. 149 až 171 v súpisovej hodnote 258,00 Eur: „náradie“.
Správca v správe zdôvodnil svoj návrh na vylúčenie súpisovej zložky č. 144 v súpisovej hodnote
8.520,00 Eur zo súpisu všeobecnej podstaty, po vložení spornej čiastky 3.520,00 Eur úpadcom do
konkurznej podstaty.

K bodu 4 programu:

Veriteľský výbor následne prijal uznesenie č. 5/2012 :
Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods.2 písm. a) ZoKR v súlade s § 83 ods.1 písm.
a) ZoKR ukladá správcovi tento záväzný pokyn:
„Príslušný orgán zaväzuje správcu uzavrieť s úspešným záujemcom „ES EL Martin s.r.o., Lipová 54,
036 08 Martin, IČO: 36 439 304, kúpnu zmluvu na súpisové zložky 172 - 184, v sume 650,- Eur,
v súlade s podmienkami ponukového konania v 2. kole.
Hlasovanie VV:
Za: 2 hlasy
Proti:

0

Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor následne prijal uznesenie č. 6/2012 :
Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods.2 písm. a) ZoKR v súlade s § 83 ods.1 písm.
a) ZoKR ukladá správcovi tento záväzný pokyn:
„Príslušný orgán zaväzuje správcu realizovať 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami č. 133 až 140
v súpisovej hodnote 18.000,00 Eur: „nákladné automobily a návesy“a to jednotlivo za najvyššiu
ponukovú cenu plus DPH a hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod
súpisovými zložkami č. 149 až 171 v súpisovej hodnote 258,00 Eur, „náradie k nákladným
automobilom a návesom“a to v jednom súbore za najvyššiu cenu, plus DPH, zverejnením oznamu
v Obchodnom vestníku s lehotou ponukového konania 15 dní odo dňa zverejnenia, pričom otváranie
obálok s ponukami záujemcov sa bude konať na štvrtom zasadnutí veriteľského výboru.“
Hlasovanie VV:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 4. októbra 2012

Za: 2 hlasy
Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu 5 programu:

Návrh správcu na vylúčenie súpisovej zložky zo súpisu:

Správca predložil návrh na vylúčenie súpisovej zložky č. 144 v súpisovej hodnote 8.520,00 Eur
s odôvodnením, že úpadca spornú sumu 3.520,00 Eur vložil na účet správy konkurznej podstaty
v súlade s požiadavkou správcu vyjadrenou na druhom zasadnutí VV.

Veriteľský výbor následne prijal uznesenie č. 7/2012 :
Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením súpisovej zložky č. 144, v súpisovej hodnote 8.520,00 zo súpisu
všeobecnej podstaty.
Hlasovanie VV:
Za: 2 hlasy
Proti:

0

Zdržal sa: 0

Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval členom veriteľského výboru a správcovi za účasť.
Predseda veriteľského výboru požiadal správcu o vyhotovenie zápisnice, jej zverejnenie a doručenie
súdu.

V Martine, 27.9.2012

Tibor Hruška, predseda veriteľského výboru

Ing. Mikuláš Takáč, správca

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 4. októbra 2012

K012832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.F. Kollára 206/26, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2012/S1490
Spisová značka súdneho spisu:
4K/18/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný
Kubín, oznamuje veriteľom úpadcu Alena Ondrušová, nar.: 2.2.1971, A.F. Kollára 206/26, Terchová že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 47, 026 01
Dolný Kubín, prízemie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne Po - Pi: od
10:00 - 13:00 a od 14:00 - 17:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: judr.michalbroz@gmail.com alebo telefonicky na čísle:
0911324332
2.10.2012
JUDr. Michal Brož, správca

Sekcia edičných činností
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OV 192/2012

K012836
Spisová
značka:

Deň vydania: 4. októbra 2012

2K/9/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu M elektronika a.s., so
sídlom Nobelovo Nám. 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 109, správcom ktorého je Mgr. Ľubomír
Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, rozhodol o potvrdení prevodu
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Mierová ul. č. 23,
815 11 Bratislava, IČO 30 844 029, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K012837
Spisová
značka:

2K/59/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CK Pressburg
Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880, správcom ktorého je
Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, značka správcu: S 1238,
rozhodol o vstupe spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
20.09.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K012838
Spisová
značka:

2K/11/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Goodyear Dunlop Tires Slovakia, s.r.o.
so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO 36 002 542, v zastúpení: Valko Marián & partners,
s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Porubského 2, 811 06 Bratislava, v právnej veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka INVESTCAPITAL, s.r.o., so sídlom Hviezdna 38, 821 06
Bratislava, IČO 35 886 030
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od:
Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava,
IČO: 36 062 235 dňa 01.08.2012
UNITED BAKERIES TRADE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Budatínska 36/3288, 851 05
Bratislava, IČO: 36 238 767 dňa 14.08.2012
správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S 1436 sa prihliada ako na prihlášku.
Súd určuje, že na podanie doručené od:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 811 09 Bratislava,
IČO: 00 151 700 dňa 24.08.2012
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 811 09 Bratislava,
IČO: 00 151 700 dňa 03.09.2012
AUTO - IMPEX spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO: 17 329 477
dňa 31.08.2012
DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s.,
so sídlom
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35
Sekcia
edičných
činností
Redakcia Obchodného vestníka
942 436 dňa 14.08.2012
Sídlo redakcie:
NámestieKft,
slobody
12, Bratislava
Hankook Tire Budapest
Kereskedelmi
so sídlom
Budafoki út 91-93, 1117 Budapest
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
dňa 23.08.2012
HYDREX, s.r.o., so sídlom Partizánska
69 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072 dňa
17.08.2012
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831

správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S 1436 sa prihliada ako na prihlášku.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Súd určuje,
že navestníka
podanie
doručené
Vydavateľ
Obchodného
podľa
§ 2 ods. od:
1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene aa.s.,
doplnení
niektorých
zákonov
Allianz - Slovenská poisťovňa,
so sídlom
Dostojevského
rad 4, 811 09 Bratislava,

IČO: 00 151 700 dňa 24.08.2012
Konkurzy a
-OV 192/2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského
radvydania:
4, 811 09
Deň
4.Bratislava,
októbra 2012
reštrukturalizácie
IČO: 00 151 700 dňa 03.09.2012
AUTO - IMPEX spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO: 17 329 477
dňa 31.08.2012
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35
942 436 dňa 14.08.2012
Hankook Tire Budapest Kereskedelmi Kft, so sídlom Budafoki út 91-93, 1117 Budapest
dňa 23.08.2012
HYDREX, s.r.o., so sídlom Partizánska 1877, 962 05 Hriňová, IČO: 31 633 072 dňa
17.08.2012
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831
154 dňa 20.08.2012
LANDO CZ s.r.o., so sídlom S. K. Neumanna 297, 530 02 Pardubice, IČO: 26 012 260
dňa 23.08.2012
Moris Slovakia, s.r.o., so sídlom Alejová 4, 040 11 Košice, IČO: 36 214 574 dňa
20.08.2012
Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, 820 05 Bratislava, IČO: 35 925 922
dňa 24.08.2012
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36
631 124 dňa 21.08.2012
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 815 256 dňa 24.08.2012
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35
815 256 dňa 16.08.2012
Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36
403 008 dňa 27.08.2012
Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 dňa
03.09.2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, Trnava, IČO: 37 847 562 dňa
23.08.2012
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 dňa 30.08.2012
Peter Kováč, Sklárska 45, Poltár dňa 04.09.2012
správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S 1436 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012839
Spisová
značka:

2K/18/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- dlžníka: STV Media, s.r.o., so sídlom Staré
Grunty 6, 841 04 Bratislava, IČO 35 884 614, uznesením č. k. 2K/18/2012-111 zo dňa 28.08.2012,
zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: STV Media, s.r.o., so sídlom Staré
Grunty 6, 841 04 Bratislava, IČO 35 884 614. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2012
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K012840
Spisová
značka:

2K/16/2012
Sekcia edičných činností
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OV 192/2012
Spisová
značka:

Deň vydania: 4. októbra 2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Kyzúr,
nar. 26. 02. 1982, bytom M. Rázusa 26, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Ivana
Gajdošíková, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13,
960 01 Zvolen, 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 JUDr. Ivane Gajdošíkovej, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01
Zvolen, 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 28.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012841
Spisová
značka:

2K/41/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka In Plast Stav, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 966 01 Hliník nad Hronom, Lesná 189, IČO: 36 033 014, zast. likvidátorkou spoločnosti JUDr.
Evou Háberovou, 960 01 Zvolen, Trhová 1, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5637/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - In Plast Stav, s.r.o. "v likvidácii",
01 Hliník nad Hronom, Lesná 189, IČO: 36 033 014.
Poučenie:

so sídlom 966

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012842
2K/48/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ladislav Šenkár, nar. 12. 06. 1977,
bytom 979 01 Rimavská Sobota, ul. Malohontská č. 61/22
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ladislav Šenkár, nar. 12. 06. 1977, bytom 979 01
Rimavská Sobota, ul. Malohontská č. 61/22.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
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Deň vydania: 4. októbra 2012

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012843
Spisová
značka:

2K/49/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SLS BUILDING & MONTAGE,
s.r.o., so sídlom Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen, IČO: 44 101 520, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 14690/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SLS BUILDING & MONTAGE, s.r.o., so sídlom
Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen, IČO: 44 101 520.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012844
Spisová
značka:

32K/26/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mário
Kövesdi, nar. 09.08.1981, trvale bytom Čapajevova č. 171/10, 040 11 Košice o návrhu na zrušenie
konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mário Kövesdi, nar. 09.08.1981, trvale bytom
Čapajevova č. 171/10, 040 11 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len z časti uspokojená a to 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.
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 26.9.2012
JUDr. Pavel Varga, sudca

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

72

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 192/2012

K012845
Spisová
značka:

Deň vydania: 4. októbra 2012

26K/60/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
s.r.o., so sídlom Vojenská 8, Košice 040 01, IČO: 36 579 190 o odvolaní správcu takto

TEUG

rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. František Gutek, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01
Košice.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 18. októbra 2012 o 09.00 hod., v budove Okresného súdu
Košice I, pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s
nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. František Gutek, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01
Košice u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na
základe rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.9.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012846
31K/23/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : PLYNMONT-KOMP
MICHALOVCE s.r.o., so sídlom V. J. Čapajeva 251/21, Michalovce 071 01, IČO: 45 728 291 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Kočmároš, so sídlom kancelárie Holubyho č. 14, 040
01 Košice, zn. správcu S1198, odmenu vo výške 663,88 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Kočmároš, so sídlom kancelárie Holubyho č. 14, 040
01 Košice, zn. správcu S1198, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 542,35 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu
výdavkov vo výške 1.206,23 € z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D11 42/12, na číslo účtu: 2612772107/1100 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čomčinností
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
Sekcia edičných
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha
(§ 205vestníka
ods. 1 O.s.p.).
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
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nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
reštrukturalizácie
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 27.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012847
Spisová
značka:

31K/24/2012

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: planet coffee, s.r.o., so sídlom Skladná 64, Košice
040 01, IČO: 44 673 213, pr. zást. PUCHALLA & partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom
Kmeťova č. 24, 040 01 Košice, IČO: 36 860 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: planet coffee, s.r.o., so sídlom Skladná 64,
Košice 040 01, IČO: 44 673 213, 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.
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 27.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012848
Spisová
značka:

31K/29/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o., so
sídlom Hámornícka 6, Medzev 044 25, IČO: 31 728 693, pr. zást. Advokátska kancelária JUDr. Marcel
Jurko, advokát, s.r.o., so sídlom Dominikánske námestie 11, Košice 040 01, IČO: 36 863 408, v konaní
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o., so sídlom
Hámornícka 6, Medzev 044 25, IČO: 31 728 693.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného
vestníka
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Administrateur
Judiciiare
- Konkursverwalter Manik k.s., so sídlom
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V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Smiht and Hadrov desing, spol. s r. o., so sídlom
Hámornícka 6, Medzev 044 25, IČO: 31 728 693.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Administrateur Judiciiare - Konkursverwalter Manik k.s., so sídlom
kancelárie Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote doručí na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom
veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako
v Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob
prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§
28 ods. 5 ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia premlčacej
Obchodného vestníka
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ
môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne;
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho
poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa
zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu
pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou,
spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 27.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012849
Spisová
značka:

31K/52/2012

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Gizela Czuczorová, narodená 25.12.1957,
bytom Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Gizela
Czuczorová, narodená 25.12.1957, bytom Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníčku Gizelu Czuczorovú, narodenú 25.12.1957, bytom
Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K012850
Spisová
značka:

3K/50/2011

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu RYBSTAV, s.r.o.,
so sídlom Levočská 1/335, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 531 901, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
Sekcia edičných činností
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu RYBSTAV, s.r.o.,
so sídlom Levočská 1/335, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 531 901, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, uznesením č. k. 3K/50/2011-252 zo dňa 27.08.2012 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu
RYBSTAV, s.r.o., so sídlom Levočská 1/335, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 531 901 pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2012.
Okresný súd Prešov dňa 28.9.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K012851
Spisová
značka:

2K/34/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Ballek, nar.
30.05.1956, s miestom podnikania Nemocničná 1950, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35 076 470, ktorého
správkyňou je: JUDr. Soňa Gašková, so sídlom kancelárie Štúrova 2, 010 01 Žilina, v časti o návrhu
správkyne na zrušenie konkurzu po schválení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku,
písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ
nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 27.9.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012852
2K/6/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
W & W, s.r.o., so
sídlom Bottova 35/1, 010 01 Žilina, IČO: 36 736 376, ktorého správkyňou je: Ing. Gabriela Ďurmanová,
so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správkyne na priznanie
paušálnej odmeny, takto
rozhodol
Priznáva Ing. Gabriele Ďurmanovej, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.647,15 eur.
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 /
Sekcia edičných činností
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Okresný súd Žilina dňa 27.9.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K012833
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 55K/37/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 562 698
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Deň vydania: 4. októbra 2012

POZANA, a.s. " v konkurze"

55K/37/2004- 993

ROZVRHOVÉ UZNESENIE

SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu POZANA a. s.
„v konkurze“, Žiar nad Hronom o rozdelení výťažku vo výške 437.083,33 € (13.167.572,27 Sk) +
5.153,66 € (155.259,16 Sk) = 442.236,99 € (13.322.831,43 Sk), takto

rozhodol:

I.

Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

por.č.
28a)
INVEST-REAL, a. s., Trenčianska 647/24, Bánovce nad Bebravou (pôvodne uplatnené
veriteľom UniBanka, a.s. Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka 399.810,36 € (12.044.687,-- Sk)
uspokojená vo výške 399.810,36 € (12.044.687,-- Sk) na základe opatrenia konkurzného súdu č. k.
55K/37/2004-463 zo dňa 22. mája 2006,
28b) Miroslav Dokupil, Kubranská 623, Trenčín (pôvodne uplatnené veriteľom UniBanka, a. s.,
Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka uspokojená vo výške 43.225,75 € (1.302.218,90 Sk)
na základe opatrenia konkurzného súdu č.k. 55K/37/2004-538 zo dňa 6. februára 2007 a vo výške
82.457,28 € (2.484.108,-- Sk) na základe opatrenia konkurzného súdu č.k. 55K/37/2004-670 zo dňa 5.
októbra 2009,
28c) REALITY-VĚŘITEL CZ, s. r. o., Nám. 1. mája 1605, Uherský Brod, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom UniBanka, a. s., Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka 27.203,12 € (819.521,09
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uplatnené veriteľom UniBanka, a. s., Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka 27.203,12 € (819.521,09
Sk) neuspokojuje sa,
51)
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom – pohľadávka 7.836,69 €
(236.088,-- Sk) neuspokojuje sa,
53)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový úrad
Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 99.870,41 € (3.008.696,-- Sk),
čiastočne uspokojená vo výške 23.117,77 € (696.446,-- Sk) na základe opatrenia konkurzného súdu
č.k. 55K/37/2004-675 zo dňa 5. októbra 2009, uspokojuje sa vo výške 9.222,92 €,
66a) REALITY-HOTELS, a. s. "v konkurze", Centrum I. 1420/141, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 345
997 pôvodne uplatnené veriteľom GFR, s.r.o., Leškova 16, Bratislava) - pohľadávka 257.625,67 €
(7.761.230,90 Sk), uspokojená vo výške 25.268,24 € (761.230,90 Sk) na základe opatrenia
55K/37/2004-463 zo dňa 22. mája 2006 a vo výške 232.357,43 € (7.00.000,-- Sk) na základe opatrenia
konkurzného súdu č.k. 55K/37/2004-418 zo dňa 21. decembra 2005,
66b) Miroslav Dokupil, Kubranská 623, Trenčín (pôvodne uplatnené veriteľom GFR, s.r.o., Leškova
16, Bratislava) - pohľadávka uspokojená vo výške 16.037,77 € (483.154,-- Sk) na základe opatrenia
55K/37/2004-538 zo dňa 6. februára 2007 a vo výške 7.350,-- € (221.426,10 Sk) na základe opatrenia
konkurzného súdu č.k. 55K/37/2004-670 zo dňa 5. októbra 2009,
66c) REALITY-VĚŘITEL CZ, s. r. o., Nám. 1. mája 1605, Uherský Brod, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom GFR, s. r. o., Leškova 16, Bratislava) – pohľadávka 641.046,85 € (19.312.177,15
Sk) neuspokojuje sa.

II.

Odmena a výdavky správkyne konkurznej podstaty :

•
JUDr. Eva Krchňavá, Rudlovská cesta 47, Banská Bystrica – pohľadávka 93.602,09 €
(2.819.856,56 Sk) + 1.676,29 (50.499,91 Sk) uspokojuje sa vo výške 95.278,38 €.

III.

Súdny poplatok za konkurzné konanie :

•
Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica –
pohľadávka 1.991,50 € (59.995,93 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.991,50 €.

IV.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:

•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový úrad
Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 46.820,78 € (1.410.522,82 Sk)
uspokojuje sa vo výške 46.820,78 €,
•
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina - pohľadávka 6.522,05 €
(196.483,28 Sk) uspokojuje sa vo výške 6.522,05 €,
•
Ing. Jana Karbanová, Starohorská 49, Banská Bystrica – pohľadávka 3.319,39 € (100.000,-Sk) uspokojuje sa vo výške 3.319,39 €.
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Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. e) ZKV]:

•
Miroslav Paller, Jesenského 61, Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom – pohľadávka 14,54 €
(438,- Sk) uspokojuje sa vo výške 14,54 €,
•
Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Ul. SNP 124, Žiar nad Hronom –
pohľadávka 421,-- € (12.683,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 421,-- €,
38)
Martišík Jozef JUDr., súdny exekútor, Samoty 1061, Púchov – pohľadávka 427,-- € (12.863,90
Sk) uspokojuje sa vo výške 427,-- €,
57)
Konig Viliam, súdny exekútor, Hlbiny 2, Zvolen uspokojuje sa vo výške 134,88 €.

VI.

pohľadávka 134,88 € (4063,50 Sk)

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. i) ZKV]:

•
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 3.697,01 €
(111.376,12 Sk) uspokojuje sa vo výške 3.697,01 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Banská Bystrica,
Skuteckého 22, Banská Bystrica) – pohľadávka 5.298,86 € (159.633,46 Sk) uspokojuje sa vo výške
5.298,86 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový úrad
Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 11.613,92 € (349.880,95 Sk)
uspokojuje sa vo výške 11.613,92 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Sociálna poisťovňa, Ulica 29. augusta 8 a 10, Bratislava) – pohľadávka 24.280,39 € (731.471,03 Sk)
uspokojuje sa vo výške 24.280,39 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenská ul., Košice) - pohľadávka 608,11 €
(18.320,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 608,11 €,
•
€,

Mesto Žarnovica - pohľadávka 14.227,64 € (428.622,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 14.227,64

•
Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, Banka – pohľadávka 90,75 € (2.734,-- Sk) uspokojuje sa
vo výške 90,75 €.

VII.

Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.
1)
Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, Žarnovica – pohľadávka 4.953,73 € (149.236,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 781,57 €,
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2)
HUKOV spol. s r. o, Pribinova 41, Zvolen – pohľadávka 1.469,66 € (44.275,-- Sk) uspokojuje
sa vo výške 231,87 €,
3)
AGHRA, spol. s r. o., Lieskovská cesta 24, Zvolen (pôvodne uplatnené veriteľom AGHRA Agrozet Zvolen, spol. s r. o., Lieskovská cesta 24, Zvolen) – pohľadávka 444,59 € (13.393,70 Sk)
uspokojuje sa vo výške 70,14 €,
5)
Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská
televízia, Mlynská dolina, Bratislava) – pohľadávka 34,02 € (1.025,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 5,37
€,
6)
Kosmeľ Milan Ing., SNP 12, Žarnovica – pohľadávka 755,31 € (22.754,60 Sk) uspokojuje sa vo
výške 119,17 €,
7)
AD SPECTRUM, s.r.o., Moyzesova 8, Zlaté Moravce 9 – pohľadávka 274,42 € (8.267,30 Sk)
uspokojuje sa vo výške 43,30 €,
9)
Eduard Kubinec - PRAKTIK, Bystrický rad 1366/83, Zvolen – pohľadávka 265,10 € (7.986,50
Sk) uspokojuje sa vo výške 41,83 €,
10) Linde Gas k. s., Odborárska 23, Bratislava – pohľadávka 898,45 € (27.066,60 Sk) uspokojuje
sa vo výške 141,75 €,
11)
Mlyn Sládkovičovo, a. s., Košútska 969, Sládkovičovo – pohľadávka 534,92 € (16.115,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 84,40 €,
12)
C & P, spol. s r. o., H. Meličkovej 6, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Železničná
spoločnosť, a. s., Bratislava, Odúčtovňa tržieb železníc Košice, Sekcia vnútroštátnej prepravy,
Račianska 96, Bratislava) – pohľadávka 101,72 € (3.064,40 Sk) uspokojuje sa vo výške 16,05 €,
13) ALMOS SLOVAKIA s. r. o., Náb. arm. gen. L. Svobodu 28, Bratislava – pohľadávka 44.924,53 €
(1.353.396,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 7.087,92 €,
14) N-ADOVA, spol. s r. o., Krškanská 1, Nitra – pohľadávka 1.590,75 € (47.923,-- Sk) uspokojuje
sa vo výške 250,98 €,
15)
IURA EDITION spol. s r. o., Oravská 17, Bratislava – pohľadávka 164,85 € (4.966,30 Sk)
uspokojuje sa vo výške 26,01 €,
16) Poľnohospodárske družstvo, Družstevná 29/1264, Veľký Kýr – pohľadávka 930,23 € (28.024,-Sk) uspokojuje sa vo výške 146,77 €,
17) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bratislava, Starohájska 29, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom Štátny plemenársky ústav SR, Starohájska 29, Bratislava – pohľadávka
927,07 € (27.929,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 146,27 €,
18) Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava – pohľadávka 415,75 € (12.525,-- Sk) uspokojuje
sa vo výške 65,60 €,
19)
FARMAVET s. r. o., Sklabinská 20, Martin – pohľadávka 10.937,44 € (329.501,20 Sk)
uspokojuje sa vo výške 1.725,64 €,
20) DELACON BIOTECHNIK spol. s r. o. - organizačná zložka v SR, M. R. Štefánika 10, Pezinok –
pohľadávka 5.553,87 € (167.315,97 Sk) uspokojuje sa vo výške 876,26 €,
21)

Obec Ladomierská Vieska – pohľadávka 2.720,61 € (81.961,-- Sk) uspokojuje sa vo výške
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21)
Obec Ladomierská Vieska – pohľadávka 2.720,61 € (81.961,-- Sk) uspokojuje sa vo výške
429,24 €,
22) Messer Tatragas, spol.s r. o., Chalupkova 9, Bratislava – pohľadávka 724,86 € (21.837,10 Sk)
uspokojuje sa vo výške 114,36 €,
23)
Mondi Bags Štětí a. s., Litoměřická 272, Štětí, Česká republika – pohľadávka 1.995,35 €
(60.111,90 Sk) uspokojuje sa vo výške 314,81 €,
24)
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava – pohľadávka 465,81 € (14.033,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 73,49 €,
25)
Ing. Miroslav Mračko - EPOS, Pečnianska 6, Bratislava - Petržalka – pohľadávka 51,88 €
(1.562,90 Sk) uspokojuje sa vo výške 8,19 €,
26) Krajský úrad životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica – pohľadávka 1.946,82 €
(58.650,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 307,16 €,
28c) REALITY-VĚŘITEL CZ, s. r. o. Nám. 1. mája 1605, Uherský Brod, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom UniBanka, a.s., Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka 27.203,12 € (819.521,09
Sk) uspokojuje sa vo výške 4.291,94 €,
29)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava – pohľadávka 896,58 €
(27.010,31 Sk) uspokojuje sa vo výške 141,46 €,
30) Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava – pohľadávka 1.211,86 € (36.508,40
Sk) uspokojuje sa vo výške 191,20 €,
31) Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566 – pohľadávka 32.288,10 € (972.711,40 Sk) uspokojuje sa vo
výške 5.094,22 €,
32)
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina – pohľadávka 12.598,84 €
(379.552,70 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.987,77 €,
34) MIVA, spol. s r. o., Kmeťkova 9, Nitra – pohľadávka 4.158,50 € (125.279,-- Sk) uspokojuje sa
vo výške 656,10 €,
35)
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., Plynárenská 6, Bratislava – pohľadávka
179,23 € (5.399,40 Sk) uspokojuje sa vo výške 28,28 €
36) PENAM SLOVAKIA, a.s. so sídlom Štúrova 74/138, Nitra (pôvodne uplatnené veriteľom PMD –
Union, akciová spoločnosť, Račianska 72, Bratislava) – pohľadávka 929,43 € (28.000,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 146,64 €,
37)
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Krížna 52, Bratislava –
pohľadávka 1.394,14 € (42.000,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 219,96 €,
39)
S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom Systém
Ekonomických a Právnych Informácií, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina) – pohľadávka 138,68
€ (4.178,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 21,88 €,
40) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina – pohľadávka 66,69 € (2.009,-Sk) uspokojuje sa vo výške 10,52 €,
41
Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovak
Telecom a. s., Nám. Slobody 6, Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, Horná 77) –
pohľadávka 2.496,05 € (75.196,10 Sk) uspokojuje sa vo výške 393,81 €,
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42)
Združená stredná škola, J. Švermu 1, Zvolen (pôvodne uplatnené veriteľom Stredné odborné
učilište stavebné a poľnohospodárske Zvolen) – pohľadávka 180,72 € (5.444,30 Sk) uspokojuje sa vo
výške 28,51 €,
43)
BMC, spol. s r. o., Zlatomoravecká cesta, Nitra – pohľadávka 1.233,92 € (37.173,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 194,68 €,
44) Štátny veterinárny ústav Zvolen – pohľadávka 287,69 € (8.667,-- Sk) uspokojuje sa vo výške
45,39 €,
46) Mäsoprokukt a. s., Breznica 303, Tekovská Breznica (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská
konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka 47.035,67 € (1.416.996,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 7.421,-- €,
47) INSPEKTA SLOVAKIA, a. s., Zelinárska 2, Bratislava – pohľadávka 4.234,33 € (127.563,40 Sk)
uspokojuje sa vo výške 668,07 €,
48) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava – pohľadávka 22.670,82 €
(682.981,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3.576,86 €,
49)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový
úrad, J. Kozčeka 2180/38, Zvolen) – pohľadávka 72,03 € (2.170,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 11,36
€,
50a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 2,32 € (70,-Sk) uspokojuje sa vo výške 0,37 €,
50b) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom,
Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 55.081,86 € (1.659.396,-- Sk) uspokojuje sa vo
výške 8.690,48 €,
51)
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom – pohľadávka 16.881,63 €
(508.576,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 2.663,48 €,
52) Laco Karol MVDr., Tajch 1/429, Nová Baňa – pohľadávka 485,43 € (14.624,10 Sk) uspokojuje
sa vo výške 76,59 €,
53)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový úrad
Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 197.465,82 € (5.948.855,30 Sk)
uspokojuje sa vo výške 31.154,94 €,
54)
DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii, Einsteinova 25, Bratislava (pôvodne Vzájomná
zdravotná poisťovňa Dôvera, Špitálska 35, Bratislava, pobočka Zvolen, J. Jiskru 52/3, Zvolen) –
pohľadávka 269,34 € (8.114,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 42,49 €,
55)
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom, SNP 137, Žiar nad
Hronom) – pohľadávka 202.668,72 € (6.105.598,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 31.975,82 €,
56)
Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ, Blatné – pohľadávka 1.376,19 € (41.459,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 217,13 €,
58)

GAVA TRADE, s.r.o., Horné Turovce 95 – pohľadávka 4.843,67 € (145.920,35 Sk) uspokojuje
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58) GAVA TRADE, s.r.o., Horné Turovce 95 – pohľadávka 4.843,67 € (145.920,35 Sk) uspokojuje
sa vo výške 764,20 €,
59) Poľnohospodárske podielnicke družstvo HRON "v konkurze", Pitelová – pohľadávka 3.459,17 €
(104.211,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 545,77 €,
60a) DZP zdravotná poisťovňa, a. s. „v likvidácii“, Einsteinova 25, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom SIDERIA ISTOTA ZZP Košice - Šaca) – pohľadávka 128,19 € (3.862,-- Sk) uspokojuje sa
vo výške 20,23 €,
60b) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenská ul. 1, Košice - Šaca) – pohľadávka
1.979,72 € (59.641,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 312,35 €,
61)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica –
pohľadávka 7.470,79 € (225.064,90 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.178,69 €,
62) Ing. Imrich Thuroczy T I M I T, Podjavorinskej 7, Nitra – pohľadávka 1.530,55 € (46.109,30 Sk)
uspokojuje sa vo výške 241,48 €,
63)
Viktória Tomašovičová - AGRONATÚR , Slatinská 10, Bratislava - Vrakuňa – pohľadávka
5.775,74 € (174.000,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 911,26 €,
64)
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava – pohľadávka 598,27 € (18.023,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 94,39 €,
66c) REALITY-VĚŘITEL CZ, s. r. o., Nám. 1. mája 1605, Uherský Brod, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom GFR, s. r. o., Leškova 16, Bratislava) – pohľadávka 641.046,84 € (19.312.177,15
Sk) uspokojuje sa vo výške 101.140,42 €.

VIII.

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia podľa § 33 ods. 1 ZKV:

por. č.
67)

CANOLA s. r. o., Vavrinecká 33, Bratislava – pohľadávka 396,79 € (11.953,80 Sk),

68)
Poisťovňa Poštovej banky, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Poisťovňa TATRA a.s., Prešovská 38, Bratislava – pohľadávka 877,19 € (26.426,36 Sk).

IX.
Správkyňa konkurznej podstaty je povinná poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do
20 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 25
dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť,
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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 Banskej Bystrici, dňa 28. septembra 2012

JUDr. Miroslav K l á t i k
sudca

K012834
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/2/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Semenár Spišské Vlachy, a.s., so
sídlom v Spišských Vlachoch, ul.
Jarná 18

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 703 089
Súd zverejňuje uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania:

Najvyšší súd

3 Obo 62/2012

Slovenskej republiky

UZNESENIE
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Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Semenár
Spišské Vlachy, a.s., Jarná 18, Spišské Vlachy, IČO: 31 703 089, na odvolanie ustanoveného
správcu konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, Bratislava proti
uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26. júna 2012
č.k. 2K/2/1998-405, jednomyseľne
takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach v časti
týkajúcej sa ustanovenia nového správcu z r u š u j e a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na
ďalšie konanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

V Bratislave 11. septembra 2012

Mgr. Ľubomíra Kúdelová, v.r.
predsedníčka senátu

K012835
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K 12/1993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Topoľčianske strojárne, a.s.,
Továrniky

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 533
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 12/1993 - 496

Upovedomenie o konečnej správe

Krajský súd v Bratislave týmto upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že
správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Chmelo predložil konečnú správu o speňažovaní a odmene
správcu vo veci úpadcu: Topoľčianske strojárne, a.s., Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky, IČO:
31 411 533, spisová značka 1K 12/1993.
Súd u p o z o r ň u j e konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa, kedy bola
konečná správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, môžu proti nej podať n á m i e t k y na Krajskom
súde v Bratislave.
Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu pod spisovou značkou 1K 12/1993
v deň jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Pre veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je
kompletná k nahliadnutiu na I. poschodí, číslo dverí 146.

V Bratislave, dňa 28.09.2012

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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