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Deň vydania: 23. októbra 2012

K013730
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylučuje sa:
1) Stavba:
- rozostavaný rodinný dom na par. č. 4064/15, registra C
v podiele 1/1
v k. ú. Piešťany, obec Piešťany, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 6797 , spolu so súčasťami a príslušenstvom.
Súpisová hodnota: 66 495,59 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.08.2011
Zapísaný v oddelenej podstate Daňového úradu Piešťany: od 30. 12. 2011
Ďalšie údaje:
Táto stavba ja prístupná cez pozemok par. č. 4064/12 – zastavané plochy a nádvoria (prístupová
komunikácia), pozemok par. č. 4064/14 – zastavané plochy a nádvoria
(pozemok pred stavbou),
stavba sa nachádza na pozemku par. č. 4064/15 – zastavané plochy a nádvoria a
par. č. 4064/14 – zastavané plochy a nádvoria.
Deň vylúčenia zo súpisu: 16. 10. 2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: Uvedený majetok sa vylučuje podľa
§ 78 ods. 5 z. č. 7/2005 Z. z., na základe právoplatného Rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k.
25Cbi/19/2011-206 zo dňa 22. 8. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2012.

2) Stavba:
- rozostavaný rodinný dom na par. č. 4064/17, registra C
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v podiele 1/1
v k. ú. Piešťany, obec Piešťany, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 6797 , spolu so súčasťami a príslušenstvom.
Súpisová hodnota: 65 981,74 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.08.2011
Zapísaný v oddelenej podstate Daňového úradu Piešťany: od 30. 12. 2011
Ďalšie údaje:
Táto stavba je prístupná cez pozemok par. č. 4064/12 – zastavané plochy a nádvoria (prístupová
komunikácia), pozemok par. č. 4064/16 – zastavané plochy a nádvoria
(pozemok pred stavbou),
stavba sa nachádza na pozemku par. č. 4064/17 – zastavané plochy a nádvoria a
par. č. 4064/18 – zastavané plochy a nádvoria (pozemok za stavbou).
Deň vylúčenia zo súpisu: 16. 10. 2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: Uvedený majetok sa vylučuje podľa
§ 78 ods. 5 z. č. 7/2005 Z. z., na základe právoplatného Rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k.
25Cbi/19/2011-206 zo dňa 22. 8. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2012.

3)Stavba:
- rozostavaný rodinný dom na par. č. 4064/20, registra C
v podiele 1/1
v k. ú. Piešťany, obec Piešťany, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 6797 , spolu so súčasťami a príslušenstvom.
Súpisová hodnota: 65 570,33 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.08.2011
Zapísaný v oddelenej podstate Daňového úradu Piešťany: od 30. 12. 2011
Ďalšie údaje:
Táto stavba je prístupná cez pozemok par. č. 4064/12 – zastavané plochy a nádvoria (prístupová
komunikácia), pozemok par. č. 4064/19 – zastavané plochy a nádvoria
(pozemok pred stavbou),
stavba sa nachádza na pozemku par. č. 4064/20 – zastavané plochy a nádvoria a
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par. č. 4064/21 – zastavané plochy a nádvoria (pozemok za stavbou).
Deň vylúčenia zo súpisu: 16. 10. 2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: Uvedený majetok sa vylučuje podľa
§ 78 ods. 5 z. č. 7/2005 Z. z., na základe právoplatného Rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k.
25Cbi/19/2011-206 zo dňa 22. 8. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2012.

4) Stavba:
- rozostavaný rodinný dom na par. č. 4064/23, registra C
v podiele 1/1
v k. ú. Piešťany, obec Piešťany, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 6797 , spolu so súčasťami a príslušenstvom.
Súpisová hodnota: 57 309,15 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.08.2011
Zapísaný v oddelenej podstate Daňového úradu Piešťany: od 30. 12. 2011
Ďalšie údaje:
Táto stavba je prístupná cez pozemok par. č. 4064/12 – zastavané plochy a nádvoria (prístupová
komunikácia), pozemok par. č. 4064/22 – zastavané plochy a nádvoria
(pozemok pred stavbou),
stavba sa nachádza na pozemku par. č. 4064/23 – zastavané plochy a nádvoria a
par. č. 4064/24 – zastavané plochy a nádvoria (pozemok za stavbou).
Deň vylúčenia zo súpisu: 16. 10. 2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: Uvedený majetok sa vylučuje podľa
§ 78 ods. 5 z. č. 7/2005 Z. z., na základe právoplatného Rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k.
25Cbi/19/2011-206 zo dňa 22. 8. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2012.

5) Stavba:
- rozostavaný rodinný dom na par. č. 4064/26, registra C
v podiele 1/1
v k. ú. Piešťany, obec Piešťany, Slovenská republika,
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zapísaný na LV č. 6797 , spolu so súčasťami a príslušenstvom.
Súpisová hodnota: 62 029,41 EUR
Deň zápisu do súpisu majetku: 10.08.2011
Zapísaný v oddelenej podstate Daňového úradu Piešťany: od 30. 12. 2011
Ďalšie údaje:
Táto stavba je prístupná cez pozemok par. č. 4064/12 – zastavané plochy a nádvoria (prístupová
komunikácia), pozemok par. č. 4064/25 – zastavané plochy a nádvoria
(pozemok pred stavbou),
stavba sa nachádza na pozemku par. č. 4064/26 – zastavané plochy a nádvoria a
par. č. 4064/25 – zastavané plochy a nádvoria.
Deň vylúčenia zo súpisu: 16. 10. 2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: Uvedený majetok sa vylučuje podľa
§ 78 ods. 5 z. č. 7/2005 Z. z., na základe právoplatného Rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k.
25Cbi/19/2011-206 zo dňa 22. 8. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 10. 2012.

V Piešťanoch, dňa 18. 10. 2012

K013731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKLOTEX Revúca, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 692
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
T. Vansovej 2333/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2012 S1232
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu SKLOTEX Revúca, s.r.o., so sídlom: Priemyselná 306/9, 050 01
Revúca, IČO: 31 581 692 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: T. Vansovej 2333/28, 960 01
Zvolen, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.
045/538 27 99.
Ing. Andrej Konkoľ, správca

K013732
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K013732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Karch - METAL - KM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žalobín 42, 094 03 Žalobín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 265 861
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K 5/2011 S 1429
Spisová značka súdneho spisu:
3K 5/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie na predaj časti podniku Úpadcovi
Prvá arbitrážna, k.s., Pof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu Michal Karch –
METAL - KM, Žalobín č. 42, 094 03 Žalobín, IČO: 33 265 861 (ďalej len Úpadca“) v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu, vyhlasuje 1. Kolo verejného ponukového konania na
predaj časti podniku Úpadcu
Podmienky verejného ponukového konania:
1)
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie sídla správc,u na adrese Prvá
arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, je 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR, a to do 15:30 hod. Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie
záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
2)
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené do kancelárie sídla správcu v zalepenej obálke
s označením „1. Ponukové kolo – Michal Karch – NEOTVÁRAŤ“.Záväzné ponuky podané v rozpore
so Zásadami speňažovania časti podniku budú vylúčené z ponukového konania. Otváranie obálok
uskutoční správca do piatich dní od dňa skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o ktorom
úkone správca spíše zápisnicu. Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť najvyššiu ponuku.
3)
Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 08.00 – 14.00
hod, na adrese sídla správcu na ulici Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, vyzdvihnúť Zásady
speňažovania časti podniku, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel. 048/414 6727, email:
info@prvaarbitrazna.sk
4)
Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu číslo: 109 032 9006/1111,
vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., alebo k rukám správcu, zábezpeku aspoň vo výške 25.000,Eur. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte správcu alebo zložená k rukám správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K013733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ležovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 47, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2012 S1260

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
4K/10/2012 S1260
4K/10/2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Malý konkurz - zápisnicu z veriteľského výboru nahrádza rozhodnutie zástupcu veriteľov /pokyn/:
Vec: Uloženie záväzného pokynu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. v súlade s ust. § 84 ods. 1 –
konkurzné konanie 4K/10/2012 S 1260
OTP Banka Slovensko, a.s. ako nezabezpečený veriteľ, a ako zástupcu veriteľov, ktorý je príslušným
orgánom v zmysle § 82 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) týmto udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu: Martin
Ležovič, nar. 24.1.1978, bytom Karloveská 47, Bratislava, konkurzné konanie sp. zn. 4K/10/2012
nasledovný záväzný pokyn :
Zástupca veriteľov súhlasí s odporovaním u povinnej osoby a navrhovaným finančným
vyrovnaním zo strany povinnej osoby a poveruje správcu vyhotovením zmluvy, ktorej
predmetom bude písomné uznanie povinnej osoby podľa ust. § 57 ods. 2 ZKR a záväzok povinnej
osoby plniť do podstaty peňažnú náhradu vo výške 30 000 €, t.j. 15 000,00 € v hotovosti a 15 000 €
v splátkach po 1 000 € mesačne a záväzok správcu neuplatňovať ďalšie odporovanie na súde
a nežiadať vyššiu peňažnú náhradu ako bude dohodnuté v zmluve. Úplné znenie dohody predloží
správca zástupcovi veriteľov na schválenie.
V prípade nesúhlasu so strany povinnej osoby s peňažnou náhradou vo výške 30 000 €, OTP Banka
Slovensko, a.s. ako zástupca veriteľov žiada správcu konkurznej podstaty o podanie odporovacej
žaloby na súde podľa § 60 ZKR.
Ing. Jozef Palka, riaditeľ Collections & Work out
Ing. Miloš Mikleš, poverený zamestnanec

K013734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUSTAV spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 28, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 294 951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/3/2012 S445
Spisová značka súdneho spisu:
29K/3/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

STAVBA: Typ súpisovej položky majetku : Budova
Obec: Trenčianska Teplá
Ulica : Orientačné číslo : Názov katastrálneho územia: Trenčianska Teplá
Číslo LV: 1286, Súpisné číslo : 1097
Parcelné číslo : 6574/2 – vlastníkom pozemku je ŽSR Bratislava: LV 1128
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Sekcia edičných činností
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Súpisová hodnota majetku (mena): 1.058,63 €
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K013735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVESTCAPITAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 38, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 886 030
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2012 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica, IČO: 36 631 124 prihlásená v celkovej sume 475,97 EUR;
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K013736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Veľké
Dvorany
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dvorany 0, 956 01 Veľké Dvorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 587 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2008-S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2008
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany, IČO: 00 587 320, 956 01 Veľké Dvorany
, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlásil na deň 18.9.2012 o 11:30 hod.
v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej, Štefánikova trieda 6, Nitra, II. kolo dražby na
predaj majetku úpadcu zverejneného v OV 156/12 dňa 14.8.2012. Dražba majetku úpadcu bola
zverejnená v OV 188/2012 dňa 28.9.2012 číslo K012502.
Predmetom II. kola dražby bol nasledovný majetok úpadcu:

Sekcia edičných činností
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Oplotenie areálu - prefabrikovaný barierový plot priemernej výšky 1,9 m nachádzajúci sa na parcele
číslo 992/2, katastrálneho územia Veľké Dvorany, obce Veľké Dvorany, okres Topoľčany.
Vŕtaná studňa hlboká 60 m o priemere 300 mm a budova vodárne s príslušenstvom nachádzajúca sa
na parcele číslo 992/2, katastrálneho územia Veľké Dvorany, obce Veľké Dvorany, okres Topoľčany.
Uvedený majetok bol speňažovaný formou dražby ako súbor vecí.
Vyvolávacia cena súboru vecí bola 6 000,- €.
Minimálne prihodenie 300,- €.
Druhého kola dražby konanej dňa 16.10.2012 o 11:30 hod v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Ivety
Grellovej, Štefánikova trieda 6, Nitra sa nezúčastnil žiadny záujemca a druhé kolo dražby bolo
vyhlásené ako neúspešné.

V Nitre dňa 17.10.2012
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Veľké
Dvorany
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dvorany 0, 956 01 Veľké Dvorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 587 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2008-S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2008
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Správca úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany, IČO: 00 587 320, 956 01 Veľké Dvorany
, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlásil na deň 16.10.2012 o 10:00 hod.
v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej, Štefánikova trieda 6, Nitra, druhé kolo dražby na
predaj majetku úpadcu zverejneného v OV 156/12 dňa 14.8.2012. Dražba majetku úpadcu bola
zverejnená v OV 183/2012 dňa 21.09.2012 číslo K012177.
Do druhého kola dražby konanej dňa 16.10.2012 o 10:00 hod v kancelárii Notárskeho úradu JUDr.
Ivety Grellovej, Štefánikova trieda 6, Nitra sa prihlásil jeden záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
predaja majetku úpadcu v II. kole dražby a majetok úpadcu bol vydražený v II. kole nasledovne:
Oplotenie areálu - prefabrikovaný barierový plot priemernej výšky 2,0 m nachádzajúci sa na parcele
číslo 230/1 v katastrálnom území Blesovce, obce Blesovce, okres Topoľčany za vyvolávaciu cenu
5 350,- Eur, ktorá predstavovala 50% súpisovej hodnoty majetku. Úspešným vydražiteľom sa stala
spoločnosť POĽNOCHOV, s.r.o. so sídlom Blesovce 135, IČO: 36 518 361.
O priebehu dražby bola spísaná zápisnica notárkou JUDr. Ivetou Grellovou
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V Nitre dňa 17.10.2012
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Grmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Záhumnie 224/35, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2012 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2012
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi , správca konkurznej podstaty úpadcu Eleonóra Grmanová, narodená 21.02.1949,
bytom Dolné Záhumnie 224/35, 956 21 Kuzmice, č.k. 32K/16/2012 v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu - zástupcu veriteľov zo dňa 03.07.2012 a 28.8.2012 vyhlásil 4.kolo dražby na
predaj majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 79/2012 dňa 24.apríla 2012. Dražba
majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 183/12 dňa 21.9.2012 číslo K012180.
Správca úpadcu majetok speňažoval v zmysle zákona č. 7/2005 ZKR § 92 ods. 1 dražbou v štvrtom
kole, ktorú sám zorganizoval dňa 16.10.2012 o 10:45 hod. Výška najnižšieho podania v štvrtom kole
dražby bola stanovená v sume 30% súpisovej hodnoty majetku úpadcu. Správca bol oprávnený
v štvrtom kole dražby znížiť v prípade nezáujmu o majetok úpadcu výšku najnižšieho podania na 20%
súpisovej hodnoty majetku úpadcu.
Do dražby konanej dňa 16.10.2012 o 10:45 hod v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej,
Štefánikova trieda 6, Nitra sa prihlásili dvaja záujemcovia, ktorý splnili všetky podmienky predaja
majetku úpadcu v IV. kole dražby a majetok úpadcu bol vydražený v štvrtom kole nasledovne:
1. Rodinný dom nachádzajúci sa v obci Kuzmice so súpisným číslo 224, uvedený v LV č.14,
v celku, s príslušnými pozemkami uvedenými v LV č. 14 a spolu s oplotením, vonkajšími
úpravami domu a zariadením uvedeným v súpise majetku v podiele 1/1 – vydražený za zníženú
cenu vyvolávaciu cenu 8.204,07 Eur dražiteľom číslo 1 p. Arpádom Tóthom.
2. Rodinný dom nachádzajúci sa v obci Kuzmice so súpisným číslom 14, uvedený v LV č. 224,
v celku, s príslušnými pozemkami uvedenými v LV č. 224 v podiele 15/48 – vydražený za
vyvolávaciu cenu 905,05 Eur dražiteľom číslo 2 p. Tomášom Grmanom.
O priebehu dražby bola spísaná zápisnica notárkou JUDr. Ivetou Grellovou.

V Nitre dňa 17.10.2012
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K013739
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K013739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 652, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 159
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2010 S 1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Správca úpadcu SIKO spol.s r.o., IČO: 31 417 159, sídlo: Mierová 652, 946 01 Kameničná Ing.
Ladislav Bódi, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu – zabezpečeného veriteľa vyhlásil
v OV 195/2012 (K013009) zverejnenom dňa 09.10.2012 na deň 16.10.2012 o 12:00 hod. IV. kolo
dražby na predaj nehnuteľností úpadcu v podiele 1/1 vedených na LV č. 7649, kat. úz. Kolárovo
vedených na Správe katastra Komárno, patriacich do konkurznej podstaty zverejnenej v OV
237/2010, a to:
Obytný dom, nachádzajúci sa na parc. č. 28703/35, s.č. 205, vyvolávacia cena 5 100,- Eur
Obytný dom, nachádzajúci sa na parc. č. 28703/34, s.č. 204, vyvolávacia cena 5 100,- Eur
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku konanej dňa 16.10.2012 o 12:00 hod. v kancelárii
Notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej, Štefánikova trieda 6, Nitra sa nezúčastnil žiadny záujemca
a IV. kolo dražby konanej dňa 16.10.2012 bolo vyhlásené ako neúspešné.

V Nitre dňa 17.10.2012
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CHV Container SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 0, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 970 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2012 S1148
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu CHV Container SK, s.r.o., konanej dňa 16.10.2012 o 10.00
hod.
Miesto konania: Robotnícka 79, 905 01 Senica (sídlo správcu)
Prítomní:
1. Predseda schôdze a zapisovateľ : JUDr. Štefan Dostál
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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2. Veritelia:
2.1. LANK WITZER SLOVENSKO, s.r.o., Hlavná 194/36, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 36 048 330
zastúpená: - Ján Fridrich, č.OP : SP 204 301, inak podľa priloženej plnej moci zo dňa
09.10.2012
počet hlasov: 7 055;

2.2. Sociálna poisťovňa, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
zastúpená : Mgr.Zuzana Šprtová, č.OP: SL 452 259, inak podľa priloženého poverenia zo dňa
29.9.2010
počet hlasov 114 773.

Program:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
Správca po otvorení schôdze a privítaní prítomných, konštatoval, že v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je
schôdza uznášaniaschopná, keďže je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Správca, ktorý podľa § 35 ods. 1 ZKR predsedá prvej schôdzi veriteľov, ďalej konštatoval, že
prezentácia sa uskutočnila v čase od 10.00 hod. do 10.15 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je
súčasťou tejto zápisnice, pričom veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a programom prvej schôdze veriteľov, ktoré skutočnosti boli zverejnené v obchodnom vestníku č.
172/2012 dňa 06.09.2012.

2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku
Správca prítomných veriteľov podrobne informoval o svojej doterajšej činnosti a úkonoch vykonaných
odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Činnosť správcu bola
zameraná na zisťovanie majetku úpadcu, súpis majetku úpadcu a preskúmanie prihlásených

Sekcia edičných činností
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reštrukturalizácie
zameraná na zisťovanie majetku úpadcu, súpis majetku úpadcu a preskúmanie prihlásených
pohľadávok. Osobitne správca prítomných veriteľov oboznámil so skutočnosťou, že napriek viacerým
žiadostiam, konateľ úpadcu Ing. Wolfgang Weinrich neposkytol správcovi žiadnu súčinnosť a to ani po
viacerých výzvach. Požadované podklady za spoločnosť predložil bývalý pracovník úpadcu Attila
Méry. Jediným majetkom úpadcu sú pohľadávky, v ktorých však bola zo strany správcu zistená
nezrovnalosť medzi stavom vykázanými spoločnosťou v účtovných závierkach a stavom, ktorý
predložil správcovi úpadca. Účtovná firma, ktorá viedla úpadcovi účtovníctvo vykonala dodatočné
daňové priznanie, na základe ktorého správca vyzval úpadcu, aby predložil všetky účtovné doklady,
ktoré sa stali podkladom pre toto priznanie k preskúmaniu. Správca tiež informoval prítomných, že
spoločník úpadcu Hans Peter Girkinger je jediným spoločníkom v novo založenej spoločnosti
s obchodným názvom HCT, s.r.o., IČO : 46 476 172 (do 20.6.2012 táto podnikala pod názvom HPG
Container s.r.o.), ktorá bola v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave zapísaná dňa 28.12.2011.
OV 205/2012

Správca informoval schôdzu veriteľov so zamýšľaným postupom voči konateľovi, na základe ktorého
navrhne súdu jeho predvolanie a uloženie pokuty v prípade, ak tento bude odmietať súčinnosť.
Správca v ďalšej časti informoval schôdzu veriteľov o stave prihlásených pohľadávok, pričom zoznam
veriteľov a výšku prihlásených pohľadávok predložil v kópii prítomným veriteľom.
Správca záverom konštatoval, že úpadca v súčasnosti nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť
a podľa zistenia nemá žiadnych zamestnancov.
Uznesenie č. 1:
Prvá schôdza veriteľov schvaľuje správu o činnosti správcu.
Hlasovanie:
Za : 121 828 hlasov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Voľba veriteľského výboru
Správca vzhľadom na skutočnosť, že prvej schôdze veriteľov sa zúčastňujú len dvaja veritelia
s právom hlasovať konštatoval, že veriteľský výbor nebol zvolený a pôsobnosť veriteľského výboru
s poukazom na ust. § 37 ods. 1 bude až do jeho zvolenia vykonávať súd.

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR
Správca s poukazom na ust. § 36 ods. 2 ZKR vyzval prítomných veriteľov, aby predložil návrh na
odvolanie správcu a na nového správcu.
Prítomní veritelia, následne výslovne prehlásili, že návrh na odvolanie správcu JUDr. Štefana Dostála
nepodávajú.

5. Rôzne
Prítomní veritelia, po výzve správcu, nevzniesli žiadne námietky voči prijatým uzneseniam.
Sekcia edičných činností
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Po vzájomnej dohode s prítomnými veriteľmi z ekonomických dôvodov správca druhú schôdzu
veriteľov zvolá do Bratislavy s tým, že miesto a termín veriteľom oznámi.

6. Záver
Nakoľko bol program schôdze vyčerpaný, predseda schôdze veriteľov poďakoval prítomným za účasť.

Schôdza veriteľov bola ukončená o 11.00 hod.

V Senici, dňa 16.10.2012
JUDr. Štefan Dostál, správca

K013741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Timko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčová 522, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2012/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA I. SCHÔDZE VERITEĽOV
Úpadcu: Jozef Timko, nar. 31.08.1973 Kováčová 522, 962 37 Kováčová
Miesto konania: kancelária v sídle správcu Horná 2, Banská Bystrica, 97401
Dátum a čas konania: 17.10.2012 začiatok o 10.05 hod.
Spis. zn. súdneho spisu: 1K/13/2012
Spis. zn. správcovského spisu: 1K/13/2012/S1500
Prítomné osoby: podľa prílohy č. 1. – prezenčná listina
Schôdza veriteľov Úpadcu sa koná v zmysle ust. § 35 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
len „ZKR“), pričom zvolaná bola oznámením uverejneným v Obchodnom vestníku č. OV163 /2012 zo
dňa 23.08.2012.
Program :
1. Prezentácia

Sekcia edičných činností
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu (v zmysle § 36 ZKR ods.1)
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver.
AD 1. Prezentácia
Zasadnutie schôdze veriteľov (ďalej aj ako len „SV“) otvoril správca o 10.05 hod.. Správca prítomných
privítal, oboznámil ich s programom zasadnutia SV a skonštatoval, že SV je vzhľadom na počet
hlasov prítomných veriteľov uznášaniaschopná podľa ust. § 35 ods. 3 ZKR, nakoľko na SV je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Ďalej správca poučil prítomných veriteľov o ich právach
a povinnostiach ohľadom účasti na prvej SV, o hlasovaní o jednotlivých otázkach podľa § 35, 36 a 37
ZKR a oboznámil prítomných s programom SV.
Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.
AD 2. Správa správcu o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Následne Správca pristúpil k predneseniu stručnej správy o jeho činnosti ako i o stave konkurzu
v nasledovných bodoch:
Súpis majetku Úpadcu bol vyhotovený a uverejnený:
Všeobecná podstata v Obchodnom vestníku SR č. OV 164/2012 zo dňa 24.8.2012 a OV 189/2012 zo
dňa 01.10.2012
Majetok Úpadcu pozostáva vo všeobecnej podstate výhradne z finančnej hotovosti 2415,- €, ku ktorej
bude bude pripočítaných 433,84 € ako zvyšná časť nespotrebovaného preddavku t.j. všeobecné
podstata predstavuje 2848,84 €
Do riadneho uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní si
uplatnilo svoje nároky prostredníctvom prihlášok celkom 7 veriteľov, jeden však svoju prihlášku vzal
späť, pričom celková suma všetkých prihlásených pohľadávok predstavovala 31 806,69 €. Popretie
pohľadávok správca vyznačil v konečnom zozname, ktorý predložil súdu v zákonom stanovenej lehote
a od predloženia zoznamu súdu majú možnosť sa s jeho znením oboznámiť aj jednotliví konkurzní
veritelia nahliadnutím do správcovského spisu, pričom výška uznaných prihlášok predstavuje sumu 31
236,69 €
V rámci predmetného konkurzného konania správca eviduje v súčasnosti pohľadávky proti podstate
vo výške 750,- € výživné, 50,- € ako poštové bankové manipulačné telekomunikačné poplatky a
663,88 € paušálna odmena správu do konania prvej schôdze veriteľov t.j. celkovo pohľadávky proti
podstate v sume 1463,88 €. Ďalší priebeh konkurzného konania sa bude odvíjať v závislosti od
výsledkov konania I. schôdze veriteľov.
Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.
AD 3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR
Správca v súlade s ustanovením § 36 ZKR oboznámil prítomných veriteľov o práve veriteľov navrhnúť
do funkcie nového správcu. O návrhoch sa hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom
hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený.
Správca vyzval veriteľov aby predložili návrhy na nového správcu, no žiadny z prítomných veriteľov
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: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Správca vyzval veriteľov aby predložili návrhy na nového správcu, no žiadny z prítomných veriteľov
nepredložil návrh na výmenu správcu postupom podľa § 36 ods. 2 ZKR.
OV 205/2012

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky ani pripomienky k tomuto bodu.
AD 4. Voľba zástupcu veriteľov
Správca oboznámil veriteľov o spôsobe voľby Zástupcu veriteľov (ďalej aj ako VV) podľa § 37 a § 107
ods. 2 ZKR.
V súlade s uvedeným zákonným poučením, správca pristúpil k voľbe zástupcu veriteľov tzn. vyzval
veriteľov, aby z prítomných veriteľov hlasovali za zástupcu veriteľov.
1. Navrhnutý veriteľ:
SR - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica
Po predložení návrhu pristúpila SV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Za:

8919 prítomných hlasov

100% prítomných

Proti:

0 prítomných hlasov

0%

Zdržalo sa:

0 prítomných hlasov

0%

Žiaden z veriteľov nevzniesol námietky proti hlasovaniu.
Správca konštatuje, že SR - Daňový úrad Banská Bystrica ako navrhnutý veriteľ dosiahol dostatočný
počet hlasov na platné zvolenie zástupcu veriteľov a bol zvolený za zástupcu veriteľov.
Správca ďalej konštatoval, že neboli uplatnené námietky voči tomuto bodu programu schôdze.
AD 5. Záver
Správca dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval veriteľov na
podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam s dôvodu ich rozporu so
zákonom.
Prítomní veritelia nepodali žiadne námietky.
V rámci tohto bodu programu bol prerokovaný návrh správcu uskutočniť prvú poradu so zástupcom
veriteľov bezprostredne po ukončení prvej SV. Zástupca veriteľov s uvedeným návrhom prejavil
súhlas.
Veritelia sa zhodne vyjadrili, že majú záujem o čo najrýchlejšie ukončenie konkurzného konania a
požiadali správcu i zástupcu veriteľov, aby tomu poriadili svoju činnosť.
Vzhľadom na vyčerpanie programu prvej schôdze veriteľov, Správca poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie prvej schôdze veriteľov ukončil.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10:40 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2012
JUDr. Daniel Janšo
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 205/2012

Deň vydania: 23. októbra 2012

Správca
v.r.

K013742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 252
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I, Južná trieda
48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K 25/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 25/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice ako
správca úpadcu ACASE, a.s. „v konkurze“, so sídlom Čordákova 13, 040 23 Košice, IČO:
36 192 252 podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 30.11.2012 o 11.00 hod v priestoroch kancelárie správcu Južná trieda 48, 040 01
Košice. Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. otvorenie schôdze veriteľov,
2. hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty,
3. voľba členov veriteľského výboru,
4. záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri
prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom
totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K013743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 252
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I, Južná trieda
48, 040 01 Košice
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: 23. októbra 2012
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
reštrukturalizácie
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I, Južná trieda
48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K 25/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 25/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 205/2012

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice ako
správca úpadcu ACASE, a.s. „v konkurze“, so sídlom Čordákova 13, 040 23 Košice, IČO:
36 192 252 podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo účtu, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: č.ú.: 2927883645/1100
vedený v Tatra banka, akciová spoločnosť, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K013744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Zerola, "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájnačka 235, 980 33 Hájnačka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1940
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 26/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 26/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu Imrich Zerola „v konkurze“, nar. 13.03.1940, bytom Hajnáčka 235, 980 33 Hajnáčka
podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky
veriteľa JUDr. Dušan Cirbes, súdny exekútor, IČO: 30 435 382, Svätoplukova 36, Rimavská Sobota
a) v prihlásenej sume 837,42 EUR; b) v prihlásenej sume 3 701,22 EUR, c) v prihlásenej sume
1 046,77 EUR doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K013745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

DOMICA KOMPLEX s.r.o."v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 526
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I, Dunajská
48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R 5/2011 S1240

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 205/2012
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 23. októbra 2012

3R 5/2011
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca
úpadcu DOMICA KOMPLEX, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO:
36 575 526 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že
nasledovné pohľadávky veriteľa FEGA FROST, s.r.o., IČO: 36 475 939 , so sídlom Teheľňa 675/2,
060 01 Kežmarok doručené správcovi prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo prihlášky

Istina

1

2 314,10 €

Úroky

Úroky z
omeškania
602,55 €

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia
369,60 €

Celková suma
3 286,25 €

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K013746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Škandík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 2/94, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 392 053
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2006/S1340
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2006
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania:
Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu René Škandík, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.:
3K/08/2006 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na predaj súboru hnuteľných vecí patriacich do všeobecnej podstaty. Predmetom
speňažovania v rámci verejného ponukového konania je:
Popis hnuteľnej veci / súbor: Elektrotechnické zariadenie – digitálny minilab zn. LAFOT F6
s príslušenstvom, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku (aj mena):
1000 €
Podmienky verejného ponukového konania:
1)Lehota na podanie záväznej ponuky je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. 2)Záväzné ponuky musia byť doručené na
adresu správcovskej kancelárie: Ing. Elena Fioleková, Mudroňova 43, 036 01 Martin, v zalepenej
obálke, na ktorej bude uvedená spisová značka konkurzného konania (3K/8/2006) a nápisom
"Ponukové kolo - NEOTVÁRAŤ". Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční
do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. 3)Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky ponuky v prípade, že tieto budú zjavne neadekvátne.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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K013747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUSTAV spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 28, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 294 951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/3/2012 S445
Spisová značka súdneho spisu:
29K/3/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu KRUSTAV, spol. s r.o., Šrobárova 28, 914
51 Trenčianske Teplice, IČO 36 294 951 vylučuje nasledovnú nehnuteľnosť zo súpisu všeobecnej
podstaty, a to z dôvodu, že na základe rozhodnutia Daňového úradu Trenčín č. 645/340/32830/10/Lip
zo dňa 04.05.2010 a č. 645/340/20986/10/Lip zo dňa 19.03.2010 je zriadené záložné právo:
STAVBA: Typ súpisovej položky majetku : Budova
Obec: Trenčianska Teplá
Ulica : Orientačné číslo : Názov katastrálneho územia: Trenčianska Teplá
Číslo LV: 1286, Súpisné číslo : 1097
Parcelné číslo : 6574/2 – vlastníkom pozemku je ŽSR Bratislava: LV 1128
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (mena): 1.058,63 €
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K013748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Puzder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 57, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof.RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Popradská 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2012 S1473
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z výsluhového dôchodku za
mesiac október 2012 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku: 83,95 EUR

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

19

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 205/2012

Deň vydania: 23. októbra 2012

K013749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovglass Poltár, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
13. januára ., 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 837 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/61/2011 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
1K/61/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE IV. KOLA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
Správca konkurznej podstaty úpadcu Slovglass Poltár, s.r.o., 13. januára, 987 01 Poltár, IČO: 35 837
152, konštatuje, že ukončil IV. kolo verejnej obchodnej súťaže na speňaženie nehnuteľností a
hnuteľných veci bezprostredne nesúvisiacich s výrobným procesom úpadcu nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Zlatno, kde tieto sa speňažujú ako časť podniku.
I.
Oznámenie o konaní IV. kola verejnej obchodnej súťaže bolo spolu s podmienkami predaja v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2012 zo dňa
19.09.2012.
Správca v stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 08.10.2012 obdržal 3 zalepené a neporušené obálky,
ktoré boli označené v súlade so zverejnenými podmienkami verejnej obchodnej súťaže.
Jednalo sa o nasledovné ponuky:
1. SYNERGAS, s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09, IČO: 46691537,
Ponúknutá suma: 52 500,- EUR
2. Fragolia Business, s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 247 20 216, Česká
republika, Ponúknutá suma: 34 000,- EUR
1. PARFUMI A KOZMETIKA, s.r.o., Cintorínska 2, Nitra 949 01, IČO: 44 627 351,Ponúknutá
suma: 50 000,- EUR
Správca z otvárania obálok spísal zápisnicu, ktorú bezodkladne spolu s doručenými ponukami zaslal
na posúdenie ich primeranosti predsedovi veriteľského výboru.
II.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 12.10.2012 ponuku spol. SYNERGAS, s. r. o. ako najvyššiu
ponuku spomedzi doručených ponúk s odôvodnením, že sa jedná o neprimerane nízku ponuku
neschválil.
V súlade s Uznesením č. 3 prijatým na štrnástom zasadnutí veriteľského výboru dňa 12.10.2012
správca konštatuje, že IV. kolo verejnej obchodnej súťaže sa skončilo neúspešne.
V Lučenci dňa 12.10.2012
Ing. Ladislav Kokavec, Správca

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

20

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 205/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 23. októbra 2012

K013750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jegorovova 14072/29, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 417 351
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R 3/2010 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2R 3/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Pohľadávka z nájmu za mesiac október 2012, ktorá vznikla na základe Nájomnej zmluvy uzavretej
medzi Úpadcom a obchodnou spoločnosťou PROFI SHM, spol. s r.o., so sídlom Radlinského 1710,
Dolný Kubín 026 01, IČO: 45 924 546, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 53731/L zo dňa 22.12.2010 v znení neskorších dodatkov vo výške 135,48
Eur.

K013751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KÚPEĽNÉ VILKY, s.r.o."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnohorská 110, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 355 810
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K 50/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 50/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – správca úpadcu KÚPEĽNÉ VILKY, s.r.o. „v
konkurze“ oznamuje, že majetok úpadcu, kde predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste
vlastníctva č. 747; okres: Poprad; obec: Vysoké Tatry; katastrálne územie: Starý Smokovec; Pozemky:
parc.č.: 318/6; výmera v m²: 281; druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/7 ;
výmera v m²: 656; druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/11; výmera v m²: 253;
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/16; výmera v m²: 315, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/17 ; výmera v m²: 259; druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria; parc.č.: 318/18; výmera v m²: 188; druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.:
318/18; výmera v m²: 188; druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/19; výmera v m²:
188; druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; parc.č.: 318/20; výmera v m²: 184; druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria; Stavby: súp.č. 19237, par.č.: 318/17, popis stavby: Kúpeľná vilka „A“;
súp.č. 19238, par.č.: 318/18, popis stavby: Kúpeľná vilka „B“; súp.č. 19239, par.č.: 318/19, popis
stavby: Kúpeľná vilka „C“; súp.č. 19240, par.č.: 318/20, popis stavby: Kúpeľná vilka „D“.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1; bude opakovane dražený. Miesto konania opakovanej dražby: Reštaurácia
new angus steak restaurant, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Dátum konania opakovanej dražby:
12.11.2012. Čas konania opakovanej dražby: 10.00. hod. Dražba: druhá opakovaná. Obhliadka
predmetu opakovanej dražby: 29.10.2012 o 13.00. hod. a 05.11.2012 o 13.00. hod. Záujemcovia
o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. čísle: 048/415 48 99 alebo
0915 111 686. Zistená cena predmetu opakovanej dražby: 1 190 000,-Eur. Najnižšie podanie:
1 190 000,-Eur. Minimálne prihodenie: 300,-Eur. Výška dražobnej zábezpeky: 49 000,-Eur. Bližšie
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1 190 000,-Eur. Minimálne prihodenie: 300,-Eur. Výška dražobnej zábezpeky: 49 000,-Eur. Bližšie
informácie poskytne dražobník: Sollicite s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 251 513.
OV 205/2012

K013752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36030023
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2011 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s. ako správca úpadcu, PLASTLINE NOVA, s.r.o. "v konkurze", Škultétyho 89,
990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 030 023, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného
orgánu, týmto v súlade s ust. § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vylučuje zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty, nasledovné súpisové zložky majetku:
Označenie súpisovej zložky majetku
Monitor LCD 19´´ BENQ
Počítačová zostava
LCD monitor DELL
Stôl pod počítač
Kontajner PANTEON čierny
Stolička PANTHER RG 13
Polička
Tlačiareň
Počítačová zostava
Kancelárske kreslo
Mobilný telefón
Tlačiareň
Pevný disk WD
Merač teploty
Telefón
Mikrovlná rúra
Ohrievacia pec
Kancelárske kreslo
Kancelárske kreslo
Zdvíhací stôl
Závesná váha KERN
Vysávač VAX V-500
Mobilný telefón NOKIA 5530
Klávesnica k PC
Dielenský vozík Evolution
Pracovný kontajner
Kancelárske kreslo
Router
Monitor LCD
Dochádzka
Nástenné hodiny
Prístrešok nad schody
Klimatizácia-pokazená
Ventilátor
Svetelná reklama
Svetelná reklama
Počítačová zostava Procomp
Počítač Pentium 120
Svetelná reklama
Notebook IPC

Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Súpisová hodnota
50,00
100,00
50,00
30,00
10,00
20,00
5,00
100,00
200,00
20,00
10,00
50,00
20,00
15,00
10,00
80,00
160,00
20,00
20,00
400,00
80,00
80,00
5,00
5,00
250,00
100,00
25,00
80,00
80,00
80,00
5,00
50,00
80,00
10,00
200,00
200,00
150,00
100,00
200,00
200,00
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Počítač Pentium
Počítač Celeton
Počítačová zostava Procomp
Počítačová sieť
Nabíjačka
hasiaci prístroj práškový 6kg

Deň vydania: 23. októbra 2012
1
1
1
1
1
1

100,00
100,00
150,00
1 500,00
50,00
10,00

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K013753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Mladý MARS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 645 728
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZKR po odpočítaní sumy na úpadcu
(povinného) a odpočítaní sumy na výživné podľa rozhodnutia súdu za mesiac september 2012 je
majetok navýšený o čiastku 6,63 Eura a navýšený o odmenu OPK v Nitre o čiastku 29,72 Eura. JUDr.
Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K013754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Mladý MARS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 645 728
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Doplnenie konečného rozvrhu: V obchodnom vestníku č. 114/2012 a následne v obchodnom vestníku
č. 193/2012 zo dňa 5.10.2012 bol zverejnený a schválený návrh na konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov. Z dôvodu, že úpadca je v pracovnom pomere za mesiac september 2012
hodnota majetku bola navýšená o čiastku 6,63 Eura, za odmenu OPK v Nitre o čiastku 29,72 Eura, o
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu o čiastku 663,88 Eura, o súpisovú
položku: pokladňa 59,42 Eura a o účet v banke 25,77 Eura. Navýšená čiastka pre konečný rozvrh je
785,42 Eura, t.j. spolu bol speňažený majetok vo výške 13.641,25 Eura. Neuhradený ostáva súdny
poplatok vo výške 27 Eura.
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Deň vydania: 23. októbra 2012

Konkurzným veriteľom ostáva doplatiť týmto doplnením čiastku:
p.č. 0bch.meno/sídlo/IČO
1/B Alexander Borbély, AB - Stav, 95105 Veľký Cetín
IČO:11760648
2/H Zita Hegedúšová – Manoprint, Vašinová 49, 94901 Nitra
IČO: 33589593
3/U UNION ZP, a.s.
Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava
IČO: 36248831

Prihlásený
205776,26

Zistený €
205776,26

Výťažok €
782,52

Podiel
0,996312

241,40

241,40

0,92

0,001169

520,28

520,28

1,98

0,002519

Na schválenie o predloženom doplnení konečného rozvrhu určujem lehotu 15 dní odo
dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K013755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tailors & Threads s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 018 662
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K12/2012 S 1170 10
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Tibor Bátory, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tailors & Threads,s.r.o., Hurbanova 2, 034 01
Ružomberok, IČO: 46 018 662, v súlade s ustanovením § 32 ods.7 písm.b zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok: 520700-4203344493/8360

K013756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Cyril Syč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2012 S63
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

7.Typ súpisnej položky majetku: Kaucia vložená na účet úpadcu veriteľom úpadcu Petrom Pipichom
vo výške 350,00 Eur
Súpisová hodnota majetku: 350,00 EUR
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca

K013757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Technické služby Bratislava s.r.o.
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 23. októbra 2012

Technická 6, 821 04 Bratislava
35 943 572
JUDr. Marian Mikáči
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
3K/46/2011
3K/46/2011
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

JUDr. Marian Mikáčí, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Technické
služby Bratislava s.r.o., so sídlom: Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572 v súlade s § 101
ods. 1 ZKR týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje veriteľskému výboru lehotu 15
kalendárnych dní na jeho schválenie odo dňa jeho zverejnenia. Správca v súlade § 101 ods. 1 ZKR
v spojení s § 98 ods. 3 ZKR týmto zároveň uvádza poučenie, že veriteľský výbor môže v lehote
určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť, alebo môže proti nemu v rovnakej
lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor o uplatnenie
odôvodnenej námietky, veriteľský výbor je povinný námietku proti návrhu konečného rozvrhu výťažku
uplatniť. Námietky nemožno uplatniť proti výške výťažku zo speňaženia alebo proti pohľadávkam proti
podstate, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich rozvrhoch výťažkov.

Návrh rozvrhu konečného výťažku:
1.

Všeobecne o konkurze

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 07.11.2011, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku dňa 14.11.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Technické služby Bratislava s.r.o.,
so sídlom: Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572 a do funkcie správcu súd ustanovil JUDr.
Denisu Schultzovú Mikušovú.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 08.03.2011, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku dňa 14.03.2012 bola z funkcie správcu odvolaná JUDr. Denisa Schultzová Mikušová. Súd
zároveň do funkcie správcu ustanovil JUDr. Mariana Mikáčiho, so sídlom kancelárie: Prievozská 4, 821
09 Bratislava, značka správcu: S 1539. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2012.
V súlade s § 73 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bolo zo strany ustanovených správcov konkurznej podstaty zabezpečený zistený, zaistený a
spísaný majetok patriaci úpadcovi.
Majetok úpadcu bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty a bol zverejnený v obchodnom vestníku
dňa 19.12.2011, pod č. OV 242/2011.
V konkurznej veci úpadcu Technické služby Bratislava, s.r.o. boli prihlásené/uplatnené len
nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho
dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.
Majetok všeobecnej podstaty tvorili:
-

Nehnuteľnosti, stavby evidované na LV č. 2313, okres: Bratislava III., obec: BA-m.č. Nové
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Nehnuteľnosti, stavby evidované na LV č. 2313, okres: Bratislava III., obec: BA-m.č. Nové
Mesto, kat. územie: Nové Mesto, v spoluvlastníckom podiele: 1/1, konkrétne:
OV 205/2012

stavba so súpisným číslom: 1366, na parc. č. 13590/34, druh stavby: 15 –
Administratívna budova, popis stavby: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA,
stavba so súpisným číslom: 1366, na parc. č. 17090/12, druh stavby: 20 – Iná
budova, popis stavby: OK HALA JESENIK,
MUROVANA HALA,

stavba na parc. č. 13590/37, druh stavby: 20 – Iná budova, popis stavby:

BETONARKA,

stavba na parc. č. 17090/45, druh stavby: 20 – Iná budova, popis stavby:

SOLI.

stavba na parc. č. 17093/1, druh stavby: 20 – Iná budova, popis stavby: SKLAD

V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na
deň 01.02.2012. Prvá schôdza veriteľov rozhodla o výmene správcu konkurznej podstaty, zároveň bol
zvolený trojčlenný veriteľský výbor v zložení: ALAND GROUP a.s., Jozef Dopirák a TSS Pittel +
Brausewetter s.r.o.
Nakoľko po konaní prvej schôdze veriteľov došlo k prevodu pohľadávok z člena veriteľského výrobu –
Jozefa Dopiráka, správca konkurznej podstaty zvolal II. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa
17.04.2012. Na predmetnej schôdzi veritelia zvolili za tretieho člena veriteľského výboru spoločnosť:
Pittel + Brausewetter GmbH.
Vzápätí správca konkurznej podstaty zvolal zasadnutie veriteľského výboru, ktorého programom bola
predovšetkým voľba predsedu veriteľského výboru a uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní
majetku úpadcu. Predmetné zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo dňa 17.04.2012 v sídle
správcu konkurznej podstaty (po ukončení II. schôdze veriteľov). Na zasadnutí veriteľského výboru bol
za jeho predsedu jednohlasne zvolený veriteľ: Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. Rovnako
veriteľský výbor prijal uznesenie, ktorým uložil správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na účely
speňažovania majetku úpadcu, v zmysle ktorého bol správca zaviazaný majetok úpadcu zaradený do
všeobecnej podstaty speňažiť ako podnik (t.j. celok) za podmienok bližšie uvedených v pláne
speňaženia.
2.

Spory

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určení
popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Uvedené preukazuje výsledok správcom iniciovanej lustrácie na Okresnom súde Bratislava I., zo dňa
23.04.2012.
3.

Speňažovanie

Predmetom speňažovania bol majetok úpadcu, ktorým sa rozumie podnik ako celok.
SPEŇAŽOVANIE
-

I. kolo verejného ponukového konania:
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 23. októbra 2012

Správca vyhlásil I. kolo na predaj podniku úpadcu ako celku. Verejné ponukové konanie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2012 dňa 24.04.2012, pričom ponuku na kúpu podniku mohol
záujemca podať v zmysle podmienok ponukového konania najneskôr do 7 kalendárnych dní od
zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku. V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku na
kúpu podniku úpadcu. Z uvedeného dôvodu bolo I. kolo verejného ponukového konania neúspešné,
správca pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kola vereného ponukového konania.
-

II. kolo verejného ponukového konania:

Správca vyhlásil II. kolo na predaj podniku úpadcu ako celku. Verejné ponukové konanie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2012 dňa 10.05.2012, pričom ponuku na kúpu podniku mohol
záujemca podať v zmysle podmienok ponukového konania najneskôr do 7 kalendárnych dní od
zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku. V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku na
kúpu podniku úpadcu. Z uvedeného dôvodu bolo II. kolo verejného ponukového konania neúspešné,
správca pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kola vereného ponukového konania.
-

III. kolo verejného ponukového konania:

Správca vyhlásil III. kolo na predaj podniku úpadcu ako celku. Verejné ponukové konanie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 98/2012 dňa 23.05.2012, pričom ponuku na kúpu podniku mohol
záujemca podať v zmysle podmienok ponukového konania najneskôr do 7 kalendárnych dní od
zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku. V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku na
kúpu podniku úpadcu. Z uvedeného dôvodu bolo III. kolo verejného ponukového konania neúspešné,
správca pristúpil k vyhláseniu ďalšieho kola vereného ponukového konania.
-

IV. kolo verejného ponukového konania:

Správca vyhlásil IV. kolo na predaja podniku úpadcu ako celku. Verejné ponukové konanie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2012 dňa 05.06.2012 pričom ponuku na kúpu podniku
mohol záujemca podať v zmysle podmienok ponukového konania najneskôr do 7 kalendárnych dní od
zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku. V stanovenej lehote správca obdržal jednu ponuku na
kúpu podniku úpadcu. Z uvedeného dôvodu bolo IV. kolo verejného ponukového konania vyhodnotené
ako úspešné.
Dňa 14.06.2012 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru, ktorého predmetom bolo
schválenie víťaznej ponuky záujemcu na kúpu podniku úpadcu. Veriteľský výbor na predmetnom
zasadnutí prijal uznesenie, ktorým vyslovil súhlas a schválil víťaznú ponuku záujemcu, ktorý splnil
všetky podmienky ponukového konania na predaj podniku úpadcu a zároveň veriteľský výbor súhlasil,
aby správca uzavrel s víťazným záujemcom Zmluvu o predaji podniku, t.j. aby speňažil majetok
úpadcu Technické služby Bratislava s.r.o., so sídlom Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 743 572,
týmto spôsobom.
1. Výťažok

Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu;
žiadna oddelená podstata nebola vytvorená.
Správca konštatuje, že speňažením konkurznej podstaty získal výťažok v celkovej sume 30.000,-
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Správca konštatuje, že speňažením konkurznej podstaty získal výťažok v celkovej sume 30.000,EUR.
OV 205/2012

Majetkom tvoriacim všeobecnú podstatu, ktorý sa podľa § 91 ods. 1 druhá veta ZKR považuje za
speňažovanie patrí aj
príjem zo zaplateného preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
zaplateného podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu v sume: 1.659,70 EUR.

SPOLU výťažok = 31.659,70 €
1. Pohľadávky proti podstate

Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate, vrátane budúcich
pohľadávok proti podstate v celkovej sume 20.941,48 EUR, pričom právny dôvod, čas ich uspokojenia
a veritelia týchto pohľadávok proti podstate, sú uvedené nižšie:
Správca považuje za významné uviesť, že medzi pohľadávky proti podstate je zaradená aj pohľadávka
proti podstate spočívajúca v odmene bývalého správcu JUDr. Schultzovej.
Prehľad pohľadávok proti podstate:
Súdom priznaná paušálna odmena JUDr. Denise Schultzovej Mikušovej za výkon funkcie
predbežného správcu, a to uznesením Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 21.11.2011. Priznaná
paušálna odmena v sume: 663,88 EUR.

Súdom priznaná odmena JUDr. Denise Schultzovej Mikušovej za výkon funkcie správcu do
konania I. schôdze veriteľov, a to uznesením Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 24.04.2012,
zverejneným v OV č. 83/2012 dňa 30.04.2012. Priznaná odmena v sume: 4.979,08 EUR.

Pohľadávka veriteľa – navrhovateľa ALAND GROUP a.s., so sídlom: Pri starom letisku 12, 831
07 Bratislava, IČO: 35 967 773, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu a ktorý
spolu s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatil preddavok na úhradu odmeny a nákladov
predbežného správcu v sume: 1.659,70 EUR.

Náklady z titulu vedenia účtovníctva úpadcu (vedenie účtovníctva počas konkurzného konania,
účtovníctvo k zrušeniu konkurzu, archivácia) po vyhlásení konkurzu v sume: 8.712,00 EUR s DPH.

-

Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. d) zákona o súdnych poplatkoch v sume: 63,50 EUR.

Odmena správcu konkurznej podstaty podľa ust. § 22 ods. 1 písm. d) Vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. v platnom znení v sume: 4.236,50 EUR.
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Deň vydania: 23. októbra 2012

Náklady správcu konkurznej podstaty v súvislosti s konkurzným konaním v sume: 326,82 EUR,
ktoré pozostávajú z nasledovných položiek:

a)

Poštovné v sume 6,40 EUR,

b)

Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti VÚB, a.s. v sume: 19,92 EUR,

c)

Úhrada faktúry za poskytnutie súčinnosti VOLKSBANK, a.s. v sume: 35 EUR,

d)
Kolkové známky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
v súvislosti so speňažením konkurznej podstaty (podniku úpadcu) v sume: 265,50 EUR.

Náklady správcu konkurznej podstaty v súvislosti s realizáciou rozvrhu výťažku v prípade jeho
schválenia (najmä: komunikácia s veriteľmi, poštovné, bankové poplatky, atď.) v sume: 300,00 EUR.

1. Rekapitulácia

Výťažok

31.659,70 EUR

Pohľadávky Proti Podstate

- 20.941,48 EUR

Čistý Výťažok:

10.718,22 EUR

1. Pomerné rozdelenie Čistého Výťažku nezabezpečeným veriteľom

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový
výťažok činí sumu: 31.659,70 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume:
20.941,48 EUR, predstavuje sumu: 10.718,22 EUR, pričom táto suma bude pomerným spôsobom
rozpočítaná koeficientom:
suma čistého výťažku
10.718,22 EUR
_________________
výťažku

= 0,07304779714

x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť

146.728,86 EUR

pre veriteľa

celková zistená suma
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Deň vydania: 23. októbra 2012

medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:
Č. Nezabezpečený Veriteľ
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
pobočka Bratislava
Záhradnícka 31, Bratislava, IČO: 30 807 484
2. Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s.r.o.
Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 914 211
(pôvodný veriteľ: ALAND GROUP a.s.)
3. Pittel + Brausewetter Wien GmbH
Gusshaustrasse 16, 1040 Wiedeň, IČO: 228135V
(Pôvodný veriteľ: ALAND DAAE, spol. s r.o.)
4. TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.
Elektrárenská 4, Bratislava, IČO: 35 943 653
5. Dôvera zdravotná posťovňa
Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamteyova 17, Bratislava, IČO: 35 942 436
7. SR – Daňový úrad Bratislava V
Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 35 942 436
8. TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.
Elektrárenská 4, Bratislava, IČO: 35 943 653
(Pôvodný veriteľ: Mgr. Jozef Dopirák)
SPOLU:

Zistená Suma
35.224,49 €

Uspokojenie
2.573,08 €

63.531,39 €

4.640,82 €

170,32 €

12,44 €

5.839,41 €

426,55 €

412,63 €

30,14 €

5.527,24 €

403,76 €

18.256,59 €

1.333,61 €

17.766,79 €

1.297,82 €

146.728,86 €

10.718,22 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu
alebo dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom
týmto rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu,
takýto zostatok správca rozdelí pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným
spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady
uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám.“.
S pozdravom,
JUDr. Marian Mikáči
správca

konkurznej

podstaty

K013758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARGUN, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucia Baňa 1, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 184 471
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/63/2011/ S 1474
Spisová značka súdneho spisu:
26K/63/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
reštrukturalizácie
zložku majetku

OV 205/2012

Súpisová položka č.11.
Doplnenie majetku o súpisovú položku - nespotrebovaná časť preddavku , zaradená do všeobecnej
podstaty v sume 882,95.- eur, depozit Okresný súd Košice 1, OV 132/2012, zo dňa 11.júla 2012 .Deň
zápisu 19.07.2012.
Súpisová položka č. 12.
Typ súpisovej položky : peňažná pohľadávka
Dlžník : Daňový úrad Moldava nad Bodvou
Právny dôvod vzniku pohľadávky : Priznané vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Podielové spoluvlastníctvo : 1/1
Súpisová hodnota majetku : 411,99.- eur
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K013759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M & R Trade spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 4, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 436 142
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2012 S 1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka
M
&
R
Trade
so sídlom Poštová 4, 921 01 Piešťany,

spol.

s

IČO: 45 436 142
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 16.10.2012
Začiatok konania: 10,00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca
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- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- Pavol Majdlen, štatutárny orgán dlžníka
- členovia veriteľského výboru:

Elena Dugová, Myjava

IMMERGAS, s.r.o., Trenčín
ant s.r.o., Bratislava
PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie / zamietnutie predloženého reštrukturalizačného plánu
3.

Záver

AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal finančný
manažér dlžníka Ing. Viktor Leščinský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa
príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa
03.10.2012 návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 všetkým členom veriteľského výboru.
V zmysle § 144, ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu
o schválení alebo zamietnutí plánu.
Zástupca veriteľa Elena Dugová dopytoval spôsob a dôvod rozdelenia svojej pohľadávky do dvoch
skupín, pričom predkladateľ reštrukturalizačného plánu vysvetlil svoj postup a dôvod rozdelenia
pohľadávky.
Zástupca veriteľa IMMERGAS, s.r.o. navrhol zvýšiť uspokojenie v skupine nezabezpečených veriteľov,
pričom predkladateľ reštrukturalizačného plánu argumentoval tvorbou cash-flow výhradne z obchodnej
činnosti, ktorá v súčasnom stave recesie nezaznamenáva želaný rast, a taktiež prezentoval
predpokladané uspokojenie všetkých skupín veriteľov v prípade neschválenia reštrukturalizačného
plánu veriteľmi a následného konkurzného konania.
Následne vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského
výboru na hlasovanie o schválení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 veriteľským výborom
v zmysle § 144 ods. 1. ZKR.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

Elena Dugová, Myjava

IMMERGAS, s.r.o., Trenčín
ant s.r.o., Bratislava
PROTI:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
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Deň vydania: 23. októbra 2012

UZNESENIE č. 02-VV- 36R/4/2012
Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje.
Predseda veriteľského výboru na základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby
do 3 dní zvolal schvaľovaciu schôdzu veriteľov v zmysle § 146 ZKR. Veriteľský výbor odporúča
účastníkom plánu oprávnením o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na
schvaľovacej
schôdzi
hlasovali
za
prijatie
veriteľským
výborom
schváleného
reštrukturalizačného plánu.
AD 3.
V rámci uvedeného bodu sa prítomní veritelia dohodli na termíne konania schvaľovacej
schôdze veriteľov, a žiadajú správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu na deň 14.11.2012
o 11,00 hod., s miestom konania na Pekárskej 11 v Trnave podľa možnosti potrebných zúčastnených.
Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10,40 hod. jeho predseda, veriteľ Elena
Dugová, Myjava, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia
tejto
zápisnice,
ako
aj
prijatého
uznesenia
02-VV-36R/4/2012 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom
vestníku.
V Trnave, 16.10.2012
...........................................................
predseda veriteľského výboru
Elena Dugová
zastúpená: Ing. Andrej Hornáček

K013760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šáli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 59, 96301 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K56/2010/S1297
Spisová značka súdneho spisu:
1K56/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného rozvrhu výťažku
spolu príjem do konkurznej podstaty: 4000,84Eur.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 3909,01Eur
Peňažné prostriedky určené veriteľom: 91,83Eur.
Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
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p.č. veriteľ

prihlásená

1

SLSP, a.s.
Ústredie
Tomášikova 48, BA
IČO: 00 151 653

14 198,80
uspokojená
§ 79 ZoKR

2

JUDr. Dušan Noskovič
Myslenická 14,Pezinok
IČO: 31759963

161,85

161,85

0,04

3

Credit Clearing Center, a.s.
Farská 1338/42, Nitra
IČO: 358 396 651

323 527,74

323527,74

75,26

4

VZP, a.s.
Ľ. Medveckého 4, ZV
IČO: 35937874

1268,5

1268,5

0,30

5a

Sociálna poisťovňa
Š.Moytesa 1369/52 ZV
IČO: 30807484
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, BA
IČO: 357 760 05
postúpená od 5a
1K 56/2010-123

105,92

105,92

0,02

45708,81

45708,81

10,63

Marian Šáli
Novozámocká 1350/36,ZV

23975,52

23975,52

5,58

5b

6

na uspokojenie
0,00023262
na uspokojenie

V Banskej Bystrici, dňa 18.10.2012
JUDr. Andrea Balážikov - správca

K013761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žulkovský - ZET
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 334, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 641 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2012 S1270-241
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE – 2.KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca v súlade so záväzným pokynom VV vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj súboru hnuteľných vecí uvedených pod poradovými číslami
1 až 510 patriacich do všeobecnej podstaty úpadcu, a to:
1. PC –typ procesora Intel celeron-S 1300Mhz, zákl.doska:Asus TUSL2-M, RAM 2x256 MP
PC 133, súpisová hodnota majetku: 24 €
2. LCD obrazovka, súpisová hodnota majetku: 12 €
3. PC – typ procesora Intel Celeron 430 1,8 GHz, zákl.doska: Gibabyte GA-G31M-S2L, RAM
1Gb DDR2 667, súpisová hodnota majetku: 48 €
4. LCD obrazovka EIZO FlexScan L365, súpisová hodnota majetku: 6 €
5. Digitálny alkoholtester, súpisová hodnota majetku: 15 €
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Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Digitálny alkoholtester, súpisová hodnota majetku: 15 €
Euro overovač EVI, typ: EVISION 4D, súpisová hodnota majetku: 30 €
Kancelárska stolička – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
Kancelársky stôl - malý, súpisová hodnota majetku: 30 €
Kancelársky stôl - veľký, súpisová hodnota majetku: 50 €
Tlačiareň pokladničných bločkov EPSON TM-U220PA, model: M188A, súpisová hodnota
majetku: 50 €
Pokladničná zásuvka-čierna, súpisová hodnota majetku: 30 €
Paletový vozík-HYDROKRES-žltý, typ: 2200 kg, súpisová hodnota majetku: 130 €
Napaľovačka DVDRW LG GSA-H42N RAM, súpisová hodnota majetku: 3 €
Ihličková tlačiareň EPSON, súpisová hodnota majetku: 6 €
Br.p.držiak laty hreb. s klincom – 36 ks, súpisová hodnota majetku: 23 €
Corokap ochranná mriežka 1000/55 – 24 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Drenážna rúra 50 – 18 bm, súpisová hodnota majetku: 4 €
Dulux CD Tinter E/tón.pasta, súpisová hodnota majetku: 20 €
Dulux CD Tinter G/tón.pasta – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
Dulux CD Tinter H/tón.pasta – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
Dulux CD Tinter H/tón.pasta, súpisová hodnota majetku: 6 €
Dulux CD Tinter O/tón.pasta – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
Dulux CD Tinter P/tón.pasta – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
Dulux CD Tinter S/tón.pasta, súpisová hodnota majetku: 6 €
Dulux CD Tinter W/tón.pasta, súpisová hodnota majetku: 6 €
Dulux CD Tinter X/tón.pasta , súpisová hodnota majetku: 6 €
Dulux High Gloss Base Deep 1 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux High Gloss Base Deep 2.5 L, súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux High Gloss Base ExtraDeep 1 L, súpisová hodnota majetku: 2 €
Dulux High Gloss Base ExtraDeep 2.5 L, súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux High Gloss Base Light 2.5 L – 13 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
Dulux High Gloss Base Medium 1 L, súpisová hodnota majetku: 2 €
Dulux High Gloss Base Medium 2.5 L , súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux High Gloss Base Medium 5 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
Dulux High Gloss Base Yellow 1 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Dulux High Gloss Base Yellow 2.5 L, spisová hodnota majetku: 5 €
Dulux om.Akryl ryhovaná 25 kg, 1,5 mm , súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux om.Akryl. ryhovaná 25 kg, 1,5mm, súpisová hodnota majetku: 24 €
Dulux om.Akryl. ryhovaná 25kg, 2mm – 14 ks, súpisová hodnota majetku: 67 €
Dulux om.Akryl. zatrená 25kg, 1,5mm, súpisová hodnota majetku: 20 €
Dulux Q.D.Eggshell Base Deep 2.5 L – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 23 €
Dulux Q.D.Eggshell Base ExtraDeep 2.5 – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
Dulux Q.D.Eggshell Base Light 2.5 L – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
Dulux Q.D.Eggshell Base Medium 2.5 L – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
Dulux Sterishield Diamond Matt ExDeep, súpisová hodnota majetku: 8 €
Dulux Sterishield Diamond Matt Light 5 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 34 €
Dulux Sterishield Diamond Matt Medium, súpisová hodnota majetku: 14 €
Dulux valček 22 cm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Dulux Vinyl Matt Base Deep 1 L – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
Dulux Vinyl Matt Base Deep 2.5 L – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
Dulux Vinyl Matt Base Deep 5 L – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 100 €
Dulux Vinyl Matt Base Light 1 L – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
Dulux Vinyl Matt Base Light 2.5 L – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
Dulux Vinyl Matt Base Medium 1 L – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 24 €
Dulux Vinyl Matt Base Medium 5 L – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 90 €
Dulux Vinyl Matt PBW -biely 10 L, súpisová hodnota majetku: 9 €
Dulux W/S Masonry Paint PBW -biela 2 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Dvere BIELE 90 L plné -poškodené, súpisová hodnota majetku: 3 €
Dvere BUK 80 L plne – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 45 €
Dvere latkové 80 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 129 €
Fakro XDP 66x118 paropriepustný golie, Súpisová hodnota majetku: 10 €
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61. Fakro XDP 66x118 paropriepustný golie, Súpisová hodnota majetku: 10 €
62. Fakro XDP 78x118 paropriepustný golie 2 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
63. Fischer chem.malta FIS VS 150 C, súpisová hodnota majetku: 4 €
64. Fischer chem.malta FIS VS 300 T, súpisová hodnota majetku: 6 €
65. Fischer FIS set CISTIČ dier pr.14/20mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
66. Fischer FIS set CISTIČ dier pr.20/30mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
67. Fischer hmožd.pre doskové mat. HM4x4 – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
68. Fischer hmožd.pre doskové mat. KDH 4 – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
69. Fischer hmoždinka UX 6 – 172 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
70. Fischer hmoždinka UX 8 – 99 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
71. Fischer hmoždinka UX 8 R – 149 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
72. Fischer hmoždinka UX 10 – 90 ks, Súpisová hodnota majetku: 5 €
73. Fischer hmoždinka UX 10 R - 90 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
74. Fischer hmoždinka UX 12 – 34 ks , súpisová hodnota majetku: 3 €
75. Fischer hmoždinka UX 14 – 41 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
76. Fischer hmoždinka UX 6 L R - 197 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
77. Fischer hmoždinka/porobeton GB 8 – 39 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
78. Fischer hmoždinka/porobeton GB 10 – 32 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
79. Fischer hmoždinka/porobeton GB 14 – 16 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
80. Fischer kovová hmožd. pre doskové ma – 50 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
81. Fischer kovové sitko FIS H 12x1000mm – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
82. Fischer kovové sitko FIS H 16x1000mm – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
83. Fischer kovové sitko FIS H 22x1000mm – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
84. Fischer montážne kliešte pre HM, súpisová hodnota majetku: 8 €
85. Fischer natlk.hmoždinka SELBO 6x40/7 – 23 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
86. Fischer ocel.kotva FBN II 10/30 (10x106 – 50 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
87. Fischer ocel.kotva FBN II 12/30 (12x126 – 16 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
88. Fischer Pumpa veľká, súpisová hodnota majetku: 8 €
89. Fischer rám. hmoždinka SXR FUS 10x1 – 29 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
90. Fischer rám. hmoždinka SXR FUS 10x1 – 44 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
91. Fischer rám. hmoždinka SXR FUS 10x1 – 28 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
92. Fischer rám. hmoždinka SXR T 8x100 to – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
93. Fischer rám. hmoždinka SXR T 10x100 – 41 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
94. Fischer rám. hmoždinka SXR T 10x120 – 50 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
95. Fischer rám. hmoždinka SXR T 10x140 – 49 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
96. Fischer statický zmiešavač FIPS S – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
97. Fischer tekutá hmoždinka FILL and FIX – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
98. IKO vetrák ArmourVent Ridge+ 122x27,9, súpisová hodnota majetku: 8 €
99. KMB protisnehová zábrana – 220 ks, súpisová hodnota majetku: 96 €
100.
KMB úžlabie -hliníkový pás so stred.dr. – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 65 €
101.
KMB úžlabia -tesniaca lišta – 10 m, súpisová hodnota majetku: 8 €
102.
KMB škridla betonová odvetrávacia-kom – 1,5 ks, súpisová hodnota majetku: 30 €
103.
Nopová fólia 1M 1bal/20m2 – 12 m², súpisová hodnota majetku: 6 €
104.
Nopová fólia 2 M 1bal/40m2 – 68 m², súpisová hodnota majetku: 29 €
105.
Okno drevené 60/90 so sklom – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 57 €
106.
Onduline klince čierne – 210 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
107.
Perlit 125 l – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
108.
Príchytky PVC na plot.stĺpky na drôt – 108 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
109.
PSE extrudovaný 6 cm – 6 m², súpisová hodnota majetku: 9 €
110.
PSE S100, 6cm, 1x0.5m – 1,5 m², súpisová hodnota majetku: 2 €
111.
PSE SF, 1 cm 30m2/bal – 14 m², súpisová hodnota majetku: 3 €
112.
PSE SF, 8 cm 3.5m2/bal – 1 m², súpisová hodnota majetku: 2 €
113.
PSE SF,10 cm – 2 m², súpisová hodnota majetku: 4 €
114.
PSE SF,15 cm – 24,5 m², súpisová hodnota majetku: 72 €
115.
Rákos ohradový 1m x 6m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
116.
Rákos ohradový 1,2m x 6m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
117.
Rákos ohradový 1,4m x 6m, súpisová hodnota majetku: 8 €
118.
Rákos ohradový 2m x 6m, súpisová hodnota majetku: 11 €
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Rákos ohradový 2m x 6m, súpisová hodnota majetku: 11 €
Roh kovo-papierový flex. 30bm/bal – 0,5 bal, súpisová hodnota majetku: 4 €
Rohová lišta -hliník 2.5m – 65 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
Rohová lišta 135st.,2.5m hliník – 9 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Rohová lišta oblúk -PVC 3m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Rohová lišta s mriežkou -PVC 2.5m – 48 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
Rohová lišta, pozink. 36x36 3m, súpisová hodnota majetku: 1 €
Rohový profil s okapom 2,5 m – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
Romba Lepidlo na polystyrén 310 ml, súpisová hodnota majetku: 1 €
Ruukki ochr. vetracia mriežka 1 m – 26 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
Ruukki univ.tesnenie TATNUM 1m – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
Ruukki Y spoj hrebenáca/obl/RA12YO , súpisová hodnota majetku: 11 €
S.drôt s hákom 125 – 164 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
S.drôt s hákom 375 – 110 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
S.drôt s hákom 500 – 34 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
S.drôt s hákom 750 – 94 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
S.drôt s hákom 1000 – 70 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
S.drôt s hákom 1250 – 164 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
S.drôt s okom 125 – 200 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
S.drôt s okom 250 – 48 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.drôt s okom 5 – 100 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
S.drôt s okom 750 – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.drôt s okom 1000 – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.dvojpero SF-1 – 107 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
S.hmoždinka turbo23 – 85 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
S.hmoždinky turbo –vruty – 1200 ks, súpisová hodnota majetku: 26 €
S.kazet.Atlas 600*600mm/7,2 m²/ - 14,4 m², súpisová hodnota majetku: 29 €
S.kazet.nosný profil 3,7 m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
S.kazet.spojovací kus 120 cm – 8 ks , súpisová hodnota majetku: 4 €
S.kazet.stenový profil 3 m, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.krížová spojka pre CD profil /K09 – 12 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.mriežka na sadrokartón 120 /93 – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.mriežka na sadrokartón 180 /93 – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.nastaviteľný strmeň 3-6 cm – 134 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
S.natĺkacie hmoždinky 6x80 – 35 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
S.priamy záves 125mm – 171 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
S.profil CW 50/3m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.profil UW 50/4m – 83 ks, súpisová hodnota majetku:146 €
S.profil UW 75/4m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
S.profil UW 100/4m, súpisová hodnota majetku: 4 €
S.pružný kolík 1 – 132 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
S.rýchloupínací záves – 16 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.tmel Romba Finálna pasta 1.5kg, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.spojovací kus pre CD profil – 38 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
S.uhlová kotva K 02 – 60 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
S.ukoncovací profil 2.5m – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
S.záves krokvový 17 cm K 03 – 67 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Soklový profil 4 cm – 47,5 bm, súpisová hodnota majetku: 24 €
Soklový profil 5 cm – 17,5 bm, súpisová hodnota majetku: 7 €
Soklový profil 8 cm – 17,5 bm, súpisová hodnota majetku: 11 €
Soklový profil –spojka – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Soklový profil 12 cm – 22 5 bm, súpisová hodnota majetku: 13 €
Soklový profil 15 cm – 7,5 bm, súpisová hodnota majetku: 8 €
Soklový profil dištancná podložka 10mm – 49 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Soudal Akrylátový tmel 310ml biel – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
Soudal Lepidlo na drevo 62A 250 g, súpisová hodnota majetku: 1 €
Soudal Lepidlo na drevo 64A 250 g, súpisová hodnota majetku: 2 €
Soudal pecný tmel 310 ml, súpisová hodnota majetku: 5 €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Soudal pecný tmel 310 ml, súpisová hodnota majetku: 5 €
Soudal Polyuretanové lepidlo 66A 250, súpisová hodnota majetku: 2 €
Soudal Silikón Sanit.Neutr. 310 ml biely – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
Soudal Silikón Sanit.Neutr. 310 ml trans – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
Soudal Silikón Sanitár 310 ml transp., súpisová hodnota majetku: 2 €
Soudal Silikón U 310 ml transparen – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Soudal stavbársky tmel 310 ml biely – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Soudal stavbársky tmel 310 ml sivý – 13 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
Soudal strešný tmel 310 ml – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
Soudal štukatérsky tmel 310 ml biely – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
Stach. sklené vlákno do betónu bal 20kg – 0,6 bal, súpisová hodnota majetku: 27 €
Stone Brick obklad-Kameň c.99 Čierny – 1 m², súpisová hodnota majetku: 10 €
Stone Brick obklad-Kameň roh, súpisová hodnota majetku: 2 €
Stone Brick obklad-tehla roh – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
T.príchytka hrebenáca -drážkový AL – 80 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
Z.2m meter drevený – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.3-meter špec., súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.brúsny kotúč na kov 180 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.držiak na brúsnu mriežku, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko brúsne na PSE 400x200, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.hladítko Latex 250x130, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko huba 25x13 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.hladítko molitan hrubý, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko molitan rezaný 28x14, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko nerez 28x13 zub 10 mm, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko PSE 180x320mm, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.hladítko PSE 80x350 skosené, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.J rezný kotúč 115x1,00 mm – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z.J rezný kotúč 230x1,80 mm – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
Z.J sekáč SDS-plus 250mm, 6hran, súpisová hodnota majetku: 5 €
Z.J vrták SDS-plus príklep 12,0x260mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
Z.J vrták SDS-plus príklep 8,0x310mm – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
Z.J.vrták príklep.SDS+12x260 4-brit., súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.kladivo gumené 65mm, čiernobiele, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.krížiky 2 mm – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.krížiky 2.5 mm – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.krížiky 3 mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.krížiky 4mm – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.krížiky 5 mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.krompác,2.5 kg, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.náhradná plsť biela 195*135 – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
Z.náhradná špongia – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.náhradný mikropryž,275x135 – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.nôž odlamovací veľký – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.omietačka ručná plech, súpisová hodnota majetku: 6 €
Z.OP lakovacia vaňa 29x15cm/do 100 – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP lakovacia vaňa 33x25cm/do 180 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP štetec guľatý 81110 c.4dr. – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z.OP štetec guľatý 81110 c.8 dr. – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.OP štetec plochý 81264 c. 0,75 ph – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.Op štetec plochý 81320 c.1.5 Ph mod – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP štetec zahladzovací c.1 – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP štetec zahladzovací c.2 – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP štetec zapanty c.8 – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.OP štetec zárohový c.1 – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.OP štetec zárohový c.2, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.páska na sadrokartón 48mm/20m – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.páska na sadrokarton 48mm/45m, súpisová hodnota majetku: 1 €
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Z.páska na sadrokarton 48mm/45m, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.páska na sadrokarton 48mm/90m – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.páska na sadrokartón sklenná 25m, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.páska pre sanitu, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.paska sam. Coroband 5cm/25m – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Z.profil 8 mm biela kútový – 74 ks, súpisová hodnota majetku: 58 €
Z.profil schodový Al,300cm,oblý – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Z.profil zacistovací okenný 6mm/2.4bm – 22 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
Z.respirátor – 22 bal, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.rezný kotúč na kov 150 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.rezny kotúč Segment diamant 180 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z Z.škrabač omietky 220x140, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.škrabak na porobeton, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.škrabák na staré omietky 180x400, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.škrabka na okná – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.škrabka trojstranná – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 2€
Z.špachtľa nerez 40, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.špachtľa nerez 60, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.špachtľa nerezovaB2, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.špachtľa PVC modrá – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.sťahovacia lata 200, súpisová hodnota majetku: 7 €
Z.uholník na porobetón, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.valček nivelacný 122x34x40cm, súpisová hodnota majetku: 5 €
Z.vodováha 200 cm HORIZONT – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Z.vodováha-sklíčka, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.W.rezný kotúč na kov 125/1,0mm, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.W.rezný kotúč na kov 125/2,5mm – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.W.rezný kotúč na kov 180/3,0mm – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z.W.vrták priklep. 4-spir.SDS+ pr. 6/160 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z.W.vrták priklep. 4-spir.SDS+ pr. 8/260 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
Z.W.vrták priklep. 4-spir.SDS+ pr.10/260 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
Z.zakrývacia fólia 4*5 – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.zakrývacia fólia 4x12,5, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.zakrývacia plachta 4*5 –hrubá – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Zárubňa 110 /16 P, súpisová hodnota majetku: 12 €
Zárubňa 70 /16 Pravá, súpisová hodnota majetku: 11 €
Zárubňa sadr. 80/ 100 P – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 45 €
Prah bukový 70x10x2 cm, súpisová hodnota majetku: 2 €
Prah bukový 70x15x2 cm, súpisová hodnota majetku: 3 €
Z.OP mriežka k mal. vakčeku ph 180mm – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.mriežka k mal. valčeku 250mm, súpisová hodnota majetku: 1 €
Zárubňa 60 /16 Ľavá, súpisová hodnota majetku: 10 €
Zárubňa 80 /16 Pravá, súpisová hodnota majetku: 11 €
Zárubňa 60 /11.5 Ľavá – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
F.silikon neutrálny,biely – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
F.silikon neutrálny,transp. – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
Z.profil 8 mm bahama ukoncovací – 32 ks, súpisová hodnota majetku: 25 €
Z.profil 8 mm bahama kútový, súpisová hodnota majetku: 1 €
Sch.komínové dvierka SOLID, súpisová hodnota majetku: 22 €
Z.nôž náhradné čepieľky veľké – 16 bal, súpisová hodnota majetku: 2 €
KMB príchytka škridle – 130 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
Kemamix G, 25kg – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
PSE SF, 2 cm 15m2/bal poškodený – 1 m², súpisová hodnota majetku: 1 €
PSE SF, 3 cm 10m2/bal – 0,5 m², súpisová hodnota majetku: 1 €
Dulux Vinyl Matt Base Medium 2.5 L – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 92 €
Dulux Vinyl Matt Base Light 5 L – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 34 €
Dulux W/S Masonry Paint Base Medium – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 26 €
Dulux W/S Masonry Paint Extra Deep 2 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
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Dulux W/S Masonry Paint Base Deep 2, súpisová hodnota majetku: 8 €
S.mriežka na sadrokartón 100 /93 – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.kazet.spojovací kus 60 cm, súpisová hodnota majetku: 1 €
S.profil CD 3 m – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
S.UA 75/3m, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z Z.hladítko nerez 50*13,zub 8mm, súpisová hodnota majetku: 2 €
Br.p.uzáver hrebeňa z PVC – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
S.tmel Romba Univerzálny tmel 1.5kg – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Hasoft Vodotes 5 kg, súpisová hodnota majetku: 3€
Hasoft lepenka vo vedre 7kg+2,5L sivá, súpisová hodnota majetku: 10 €
Z.miešadlo KALICH pozink, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.miešadlo pozink. 80mm – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 78 €
Velux lem EDS 1000 M06 78x118, súpisová hodnota majetku: 1 €
Akvatron 12 2 kg, súpisová hodnota majetku: 11 €
F.Kerzapet 14 kg, súpisová hodnota majetku: 3 €
F.Primalex štandard, 15 kg, súpisová hodnota majetku: 6 €
Romba STHERMIZOL 3 L – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 24 €
Romba STHERMIZOL 10 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 46 €
Romba STHERMIZOL 20 L – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 79 €
Movychem AQUAIZOL tek.lepenka 4kg, súpisová hodnota majetku: 4 €
Movychem AQUAIZOL tek.lepenka 8kg, súpisová hodnota majetku: 9 €
F.Primalex Fortissimo Color Disco 3 kg, súpisová hodnota majetku: 6 €
F.Primalex Penetrácia univerzálna 3 L, súpisová hodnota majetku: 3 €
F.Penetrácia A-Grund 5 kg, súpisová hodnota majetku: 4 €
F.Ohnostop 5 kg, súpisová hodnota majetku: 9 €
Poralan STA 1kg, súpisová hodnota majetku: 2 €
Bochemit zelený OPTIMAL 1 kg – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Bochemit hnedý OPTIMAL 1kg – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Soudal SOUDAFROST 1 L – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Z.štetec profi EX 1,5 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Z.štetec plochý 25 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Sch.tmel Rotempo – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Br.p.wakaflex zelený 1bal/5m, súpisová hodnota majetku: 6€
Br.p.Figarol -uni. pás -hrebeň nárožie, súpisová hodnota majetku: 26 €
Spar.hmota Cimsec Rub. červená 5 kg, súpisová hodnota majetku: 10 €
Špar.hmota Murexim farba/ 8kg – 2,5 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
Br.p.aerofirst 1 m – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 22 €
KMB kefová lišta hrebeňová – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Corocrat -vetrací pás 10cmx5bm – 25 bm, súpisová hodnota majetku: 6 €
KM Beta Elegant tehlová odvetrávacia – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Corovent ECO hrebeň.pás 310x5bm, súpisová hodnota majetku: 6 €
Soudal T-REX power biely, súpisová hodnota majetku: 4 €
Z.lopata srdcovka – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.lopata štandard – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Z.lopata hliníková veľká, súpisová hodnota majetku: 2 €
Pletivo Dirickx Extrudex 25bm/125cm, súpisová hodnota majetku: 19 €
Pletivo Dirickx Extrudex 25bm/150cm, súpisová hodnota majetku: 30 €
KB Blok 100 2-11 B čierna – 56 ks, súpisová hodnota majetku: 27 €
KB Blok 200 9-21 B čierna – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB blok strieška plotová ps-20 G žltá – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB blok strieška plotová ps-30 B žltá – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
KB Blok strieška plotová ps-30 A žltá, súpisová hodnota majetku: 1 €
KB Blok 150 7-15 B prírodná – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
KB Blok 300 1-31 B prírodný – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
KB Blok 200 1-21 B prírodný – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
KB Blok 200 101-21 B žltý /vencová/ - 18 ks, súpisová hodnota majetku: 29 €
KB blok strieška plotová ps-30 B prírod. – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
KB blok strieška plotová ps-30 B prírod. – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB blok strieška plotová ps-15 G prírod. – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
KB Blok murivo prírodná – 24 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
KB Blok 200 1-21 C, prírodná – 22 ks, súpisová hodnota majetku: 20 €
KB Blok obklad 0-11 B 45, prírodný – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB Blok strieška plotová ps-15 A škorica – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
KB Blok strieška plotová ps-20 OBLA šk – 14 ks, súpisová hodnota majetku: 11 €
KB Blok strieška plotová ps-30 B škorica – 31 ks, súpisová hodnota majetku: 27 €
KB Blok 200 13-21 B škorica, súpisová hodnota majetku: 4 €
KB Blok 200 15-21 B škorica – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
KB Blok 150 101-15 B škorica – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
KB Blok 150 1-15 B škorica – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
KB Blok strieška plotová ps-15 A červen. – 19 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
KB Blok strieška plotová ps-20 B červen. – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
KB Blok 300 1-31 B červená – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
KB Blok 200 101-21 B červený /vencová – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
KB Blok 200 1-21 E červený – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
KB Blok 150 7-15 B červený – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
KB Blok 150 101-15 B červený /vencová – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
KB blok strieška plotová ps-30 A červený – 59 ks, súpisová hodnota majetku: 52 €
KB Blok obklad 0-11 B 20 červený – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
KB Blok strieška plotová ps-20 A prírod. – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
KB blok strieška plotová ps-30 B červená – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB blok strieška plotová ps-30 A prírod. – 44 ks, súpisová hodnota majetku: 49 €
KB Blok Garden Stone štiepaný prírod. – 120 ks, súpisová hodnota majetku: 47 €
KB Blok 300 1-31 B škorica – 12 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
Kb Blok strieška stĺpová sh-40 B škorica – 42 ks, súpisová hodnota majetku: 52 €
Kb Blok 150 1-15 B marhuľová C8 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Kb blok 150 1-15 B piesková C8 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Kb blok 150 1-15 B rímska žltá C8 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
KB Blok 100 5-11 B 200 červený – 44 ks, súpisová hodnota majetku: 23 €
KB Blok 100 5-11 B 300 červený – 49 ks, súpisová hodnota majetku: 42 €
KB Blok skl.mur.20AVI.čierna 190x90x9 – 13 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
Porotherm vencová tehla 8x50x20 120 – 206 ks, súpisová hodnota majetku: 187 €
Seta 130/370/238 – 63 ks, súpisová hodnota majetku: 33 €
Britterm 250 x375x238 P+D P10 50k – 57 ks, súpisová hodnota majetku: 31 €
Porotherm 250 x375x238 P+D P12 6 – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
Britterm CDm 240x115x113 310k – 32 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Britterm CV14 290x140x140 180ks – 43 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
Britterm plná 290x140x65 250 ks – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Britterm 115 x365x238 P+D – 9 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Porotherm 80 x500x238 P+D 120k – 60 ks, súpisová hodnota majetku: 32 €
B. KSV MIAKO 18/60 – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Porotherm KSV 45 – 24 ks, súpisová hodnota majetku: 17 €
B. KSV MIAKO 18/45 – 36 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
Porotherm 440 x250x238 P+D P8 – 24 ks, súpisová hodnota majetku: 25 €
Porotherm 30P+D 1/2+1/2 – 37 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
Porotherm 380 P+D 1/2 P8 – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
Porfix U-profil 500/250/300 36ks – 12 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
Q. Komínový dielec K4 dvojkomín 260 6 – 12 ks, súpisová hodnota majetku: 38 €
Ytong Lambda 600x250x375 /24ks – 17 ks, súpisová hodnota majetku: 45 €
Ytong 600/250/.50 pal 156 ks – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Ytong prekl. trámec 2500/124/125 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 13 €
Ytong preklad nosný 1740/249/375, súpisová hodnota majetku: 29 €
H+H EX nosný preklad 1250x125x125 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 6 €
H+H EX nosný preklad 1500x150x125, súpisová hodnota majetku: 3 €
B.preklad 275 – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 104 €
B. KSN 400, súpisová hodnota majetku: 13 €
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
B. KSN 400, súpisová hodnota majetku: 13 €
B.preklad 23,8/ 1 m – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
B.preklad 23,8/ 2,25 m, súpisová hodnota majetku: 13 €
B.preklad 23,8/ 2 m – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 33 €
Eternit, šablona 40x40 – 400 ks, súpisová hodnota majetku: 176 €
Sálovacie tvárnice ST7/40*40*20 p/30k – 12 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
Sch. komínová tvárnica MSTP 1820 1 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 24 €
Ytong 600/250/ 90 vencová tvárnica /8 – 30 ks, súpisová hodnota majetku: 49 €
KM Beta Briliant krajná ľavá – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
KM Beta Elegant čierna 1/1 – 89 ks, súpisová hodnota majetku: 24 €
BR.AS Klasik protisnehová hnedá – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Tehla VT tehloblok 380/240/240-55 ks – 37 ks, súpisová hodnota majetku: 36 €
KM hrebenáč – 9 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KM Beta Bril. protisnehová – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
KM Beta Briliant 1/1, súpisová hodnota majetku: 1 €
KM Hodonka Briliant 1/1, súpisová hodnota majetku: 1 €
KM Hodonka Briliant 1/2125 – 20 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KM Beta Bril. višňová odvetrávacia – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
H KM Hodonka Briliant vetracia – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
KM Beta EL bleskozvodová – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
KM Beta Elegant čierna 1/1 – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
KB Blok 100 2-11 B červený – 68 ks, súpisová hodnota majetku: 68 €
KB Blok 200 11-21 B čierny, súpisová hodnota majetku: 3 €
KB blok strieška stĺpová sh-40 A prírodná, súpisová hodnota majetku: 2 €
KB Blok strieška plotová ps-15 B prírodná., súpisová hodnota majetku: 1 €
KB Blok 150 101-15 B červ/vencová pos., súpisová hodnota majetku: 1 €
KM Hodonka Briliant protisnehová – 70 ks, súpisová hodnota majetku: 42 €
KM Hodonka Eleg. 1/1 – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
KM Beta Briliant 1/1 – 68 ks, súpisová hodnota majetku: 21 €
KM Briliant hrebenáč kríž. Y červ., súpisová hodnota majetku: 4 €
KM Beta Briliant odvetrávacia – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
KM Hodonka Briliant vetracia – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
KM Beta Briliant krajná pravá – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 17 €
KM Beta Briliant krajná ľavá – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 12 €
Obrubník 1m hnedý, súpisová hodnota majetku: 2 €
Leier dlažba 40x40 mix – 17 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
Bardoline vetrák štandard, súpisová hodnota majetku: 5 €
KM Beta Elegant višňová 1/1 – 57 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
KB Blok Wine Blok klasik červený tehlový – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
KB Blok Wine Blok pol I. prírodný, súpisová hodnota majetku: 5 €
KB Blok Wine Blok pol II. prírodný, súpisová hodnota majetku: 6 €
Strieška múrik 39x27 červená – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 29 €
Strieška múrik 49x30 oker, súpisová hodnota majetku: 2 €
Strieška múrik 49x30x6.5cm hnedá – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Strieška múrik 39x35 sivá – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Strieska múrik 39x35 oker – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
Strieska múrik 39x35 červená – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Q.krycia doska 830*500*60, 26/26 qatro – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
Premac DEKA 40x40 mix – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Strieška stĺpik 39x39 červená, žltá, súpisová hodnota majetku: 2 €
Strieska múrik 50x18 sivá – 7 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
Strieška múrik 50x18 červená – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Dlažba Teraso 30x30x3 cm sivá – 50 ks, súpisová hodnota majetku: 23 €
Zámková dlažba Baroko 2.5 cm, sivá – 3,75 m², súpisová hodnota majetku: 17 €
Žľab 35x25x8 cm sivý – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Žľab odtokový 0,5 m – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Porotherm Terca Klinker Oxford červ. tm – 13 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Tondach románska základná E1 – 27 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Tondach románska základná E1 – 27 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
Tondach románska krajná pravá GV, súpisová hodnota majetku: 4 €
KM Briliant hrebenáč – 13 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
BR.Alpská základná 1/1 – 28 ks, súpisová hodnota majetku: 15 €
BR.Alpská základná ½ - 20 ks, súpisová hodnota majetku: 10 €
BR.Alpská protisnehová – 32 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
BR.Alpská základná 1/1 – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
BR.Alpská krajná ľavá – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
BR.Alpská odvetrávacia, súpisová hodnota majetku: 3 €
BR.Alpská CH základná 1/1 – 38 ks, súpisová hodnota majetku: 19 €
BR.Alpská TH základná 1/1, súpisová hodnota majetku: 1 €
Ondutile hnedý, 500x1050mm – 14 ks, súpisová hodnota majetku: 16 €
Sklobeton 1908/W číra mix – 15 ks, súpisová hodnota majetku: 18 €
Sklobeton 3109/DO číra 1/2, súpisová hodnota majetku: 2 €
Sch. napoj. dymovodu S 20 S 20/90, súpisová hodnota majetku: 13 €
Sch. podstavec s odvod. kondenz SST2, súpisová hodnota majetku: 40 €
KB ZIQZAQ blok prírodný – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 22 €
KB Blok Garden Stone štiepaný prírod. – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Ytong 500/250/375 P+D 24 ks – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Porfix 500/250 /300 PDK pal/40ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Porfix 500/250 /75 pal/160ks – 18 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
Porfix 500/250 /100 pal/120ks – 11 ks, súpisová hodnota majetku: 5 €
Porfix 500/250 /200 pal/60ks – 14 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Ytong 600/250/.75 pal 120 ks – 6 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
Ytong 600/250/100 90 ks – 4 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Ytong 600/250/150 60 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Ytong 600/250/125 72 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Leiertherm 30x25x23,8 P*D, súpisová hodnota majetku: 1 €
Leiertherm 38 P+D 60ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Sch.murovacia malta pre šamot.vložky – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 7 €
KB Blok murovacia malta špecialna 40 k - 6 ks, súpisová hodnota majetku: 14 €
Britterm CDm 240x115x113 310k, súpisová hodnota majetku: 1 €
Britterm CV14 290x140x140 180ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Britterm 115 x365x238 P+D – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 1 €
Britterm 175x375x238, súpisová hodnota majetku: 1 €
Britterm 250 x375x238 P+D P10 50k – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
Britterm 300 x250x238 P+D P10 80k, súpisová hodnota majetku: 1 €
B. KSV MIAKO 18/45, súpisová hodnota majetku: 1 €
B. KSN 150 – 0,5 ks, súpisová hodnota majetku: 3 €
Šalovacia tvárnica PR 25/50x25 /50ks – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 2 €
KB Blok 150 5-15 B prírodný – 8 ks, súpisová hodnota majetku: 8 €
KB Blok 200 7-21 B prírodný, súpisová hodnota majetku: 1 €
KB Blok 200 15-21 B prírodný – 5 ks, súpisová hodnota majetku: 23 €
KB Blok strieška plotová ps-20G prírodn – 10 ks, súpisová hodnota majetku: 9 €
KB Blok strieška plotová ps-20 A škorica, súpisová hodnota majetku: 1 €
KB Blok strieška plotová ps-15 B červeň, súpisová hodnota majetku: 1 €
Strieska stĺpik 49x49 sivá, súpisová hodnota majetku: 2 €
BR.MAX krajná pravá, súpisová hodnota majetku: 2€
BR.Max odvetrávacia, súpisová hodnota majetku: 4 €
BR.Alpská krajná pravá – 2 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €
KM Hodonka Eleg. višnová kraj. ľavá – 3 ks, súpisová hodnota majetku: 4 €

Uvedený hnuteľný majetok sa ponúka na predaj ako celok. Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľných
vecí sú povinní ponúknuť v 2. verejnom ponukovom kole najvyššiu ponúkanú sumu zo súpisovej
hodnoty. Záujemca je povinný ku ponúknutej cene pripočítať DPH, nakoľko úpadca je platcom DPH,
inak sa na ponuku nebude prihliadať. Záujemca sa môže dohodnúť so správcom na obhliadke
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inak sa na ponuku nebude prihliadať. Záujemca sa môže dohodnúť so správcom na obhliadke
hnuteľných vecí telefonicky na č. 0905 647 435 tak, aby sa obhliadka uskutočnila najmenej 2 dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
OV 205/2012

Podmienky speňažovania súboru hnuteľných vecí:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
Ponukové konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Peter Žulkovský - ZET –
neotvárať“ v lehote 10 pracovných dní od uverejnenia ponukového kola, najneskôr však do
16,00 hod. 10. pracovného dňa na adresu kancelárie správcu: Klokočov 45, 072 36 Klokočov.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na
všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je
uvedené v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo
overenú fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu
ako 1 mesiac s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov
sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo
rodného listu; doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.
4. Každý záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej
sumy vrátane DPH v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného vo OTP Banka Slovensko,
a.s., číslo účtu: 13843568/5200, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
5. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky
na účet úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov
alebo údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky ponuky.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
v kancelárii správcu. Otvárania obálok sa zúčastní predseda VV alebo iný poverený člen VV.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia
obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy
o odplatnom postúpení pohľadávok veriteľský výbor. (ďalej len zmluva). V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na
úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uhradiť zvyšok kúpnej ceny v lehote 3 dní od
doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, ak úspešný
záujemca neuhradí doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí zmluvu prepadne uhradená
zábezpeka v prospech podstaty.
8. Správca má právo odmietnuť cenu ako neprimerane nízku.
V Klokočove, dňa 18.10.2012
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K013762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:

ARCHUS, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice
Tešedíkova 60, 040 17 Košice
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OV 205/2012
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 23. októbra 2012

31 723 039
JUDr. Viera Dobrovolská
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
26K/54/2011 S 1035-475
26K/54/2011
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Dobrovolská, správca úpadcu ARCHUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,
Tešedíkova 60, 040 17 Košice, IČO 31 723 039 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru
a v súlade s ustanov. § 92 ods.1 písm. d/ zák.č. 7/2005 Z.z. vyhlasuje III. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu. V III. kole je ponuka najmenej 50%
z uvedenej hodnoty.

Predmetom predaja sú ďalšie hnuteľné veci, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu uverejneného v Obchodnom vestníku č. 48/2012 K003098 a K003050 dňa 8.3.2012 a to sú:

K003050 – 2 ks veľké kyslikové fľaše v súpisovej hodnote spolu 100 Eur (najnižšia ponuka 50,-€).
K003098 – 94 ks betonové obrúbniky, rozmer 40cmx15cmx5cm, spolu súpisová hodnota majetku
400,39 Eur (najnižšia ponuka 200,20 €).

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správkyni do 10 pracovných dní odo dňa
následujúceho po dni uverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu sídla
kancelárie správcu: J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce.

Forma a obsahové náležitosti ponuky: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, bez akýchkoľvek
podmienok a musí byť podaná v zalepenej obálke s označením záujemcu a príslušného kola súťaže
s dodatkom „KONKURZ 26K/54/2011-NEOTVÁRAŤ! „

Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny s DPH a bez
DPH, aktuálny výpis z OR alebo živnostenský list / originál alebo úradne overenú kópiu nie staršiu ako
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Deň vydania: 23. októbra 2012

l mesiac /, u FO nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu, doklad preukazujúci zaplatenie
preddavku na kúpnu cenu, oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.

Záujemcovia sú povinní zložiť u správcu alebo na konkurzný účet úpadcu vedený v OTP banke a.s. č.
ú. 13395822 / 5200 zábezpeku minimálne vo výške 50 % z ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť
vyplatená u správcu alebo pripísaná na konkurznom účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na
podávanie záväzných ponúk do 15,00 hod.

Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po telefonickom dohovore so správcom dohodnúť obhliadku
ponúkaných hnuteľných vecí.

Správca neprihliada na ponuku, ktorá nebola doručená včas do kancelárie správcu, ktorá neobsahuje
náležitosti podľa tohto oznámenia, podmienok súťaže alebo pri ktorej nebola zložená zábezpeka podľa
tohto oznámenia alebo podmienok súťaže.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky
a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivé ponúkané hnuteľné veci. Prednostné právo na
víťaza má ten účastník, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za všetky hnuteľné veci naraz. Ak budú
zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takom prípade sa víťazom
stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu
neodkladne po schválení vyhodnotenia ponukového konania veriteľským výborom. Kúpna cena musí
byť víťazom zaplatená pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný a ktorý odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynu správcu, na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
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Deň vydania: 23. októbra 2012

oprávnený započítať v príslušnej výške preddavok na kúpnu cenu zložený záujemcom na konkurzný
účet úpadcu.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K013763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROVIAL,s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barčianska 68, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 029
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: K 008957
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

zvolaného správcom podľa § 38 ods. 1 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení

Úpadca: ROVIAL, s.r.o., so sídlom Barčianska 68, Košice IČO: 36590029
Správca úpadcu: Ing. Ján Simko
Spisová značka súdneho spisu: 31K/7/2012-477
Spisová značka správcovského spisu: K008957

Dátum a čas zasadnutia: 12.10.2012 o 12,00 hod.
Miesto zasadnutia: Kukučínova 14, Košice.

Program schôdze:
1. otvorenie,
2. voľba predsedu veriteľského výboru,
3. určenie formy a spôsobu komunikácie medzi veriteľským výborom a správcom,
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4. záver

Prítomní:
1. Ing Ján Simko, správca

2. členovia veriteľského výboru:
2.1. za Gummi-Print Slovakia, spol. s r.o., - JUDr Iveta Boškajová na základe splnomocnenia na
zastupovanie
2.2. za Sociálnu poisťovňu, Bratislava - JUDr. Silvia Lévayová na základe poverenia na zastupovanie
2.3. za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu,a.s. Bratislava - JUDr. Vladimír Jelínek, na základe poverenia
na zastupovanie

3. ďalší prítomný:
zastupovanie.

za Daňový úrad Košice -

Mgr.Roland Varga, na základe poverenia na

Bod 1.: Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru a prítomných členov veriteľského výboru
oboznámil s tým, že v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Správca ďalej konštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru súhlasili so spôsobom a formou
zvolania prvého zasadnutia veriteľského výboru a že boli zákonným spôsobom oboznámení s
termínom, časom a programom tohto zasadnutia.

Bod 2.: Správca navrhol, aby si členovia veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 tretej vety zákona
č.7/2005 Z. z. zvolili predsedu veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru si za predsedu
veriteľského výboru zvolili veriteľa Gummi-Print Slovakia, spol. s r.o., o ktorom sa hlasovalo takto:

Za: 3 hlasy
za Gummi-Print Slovakia, spol. s r.o. : 1 hlas
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za Sociálnu poisťovňu, Bratislava: 1 hlas
za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu,a.s. Bratislava: 1 hlas
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov.

Bolo prijaté u z n e s e n i e : Predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ Gummi-Print Slovakia,
spol. s r.o.

Bod 3.: Správca odovzdal riadenie činnosti veriteľského výboru zvolenému predsedovi veriteľského
výboru, ktorý navrhol, aby sa komunikácia medzi správcom a veriteľským výborom uskutočňovala
v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty. O tomto návrhu sa hlasovalo takto:

Za: 3 hlasy
za Gummi-Print Slovakia, spol. s r.o. : 1 hlas
za Sociálnu poisťovňu, Bratislava: 1 hlas
za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu,a.s. Bratislava: 1 hlas
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov.

Bolo prijaté u z n e s e n i e : Komunikácia medzi správcom a veriteľským výborom sa má
uskutočňovať v písomnej forme prostredníctvom elektronickej pošty.

Bod 4.: Predseda veriteľského výboru ukončil prvé zasadnutie veriteľského výboru.

V Košiciach, dňa 12.10.2012
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Spisová
značka:

Deň vydania: 23. októbra 2012

6R/2/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GROTTO, a.s., so sídlom Sokolská 1/b,
811 04 Bratislava, IČO: 35 719 184, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: GROTTO, a.s., so
sídlom Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, IČO: 35 719 184
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od: A. L. Hoogesteger, Domineeslaan 93, The Netherlands 9101
SJ, správcovi: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 31
816 207, značka správcu: S 483, dňa 21.09.2012, 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 17.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013770
Spisová
značka:

6K/51/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KRAFT Personal s.r.o., so sídlom
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 46 128 808, právne zastúpený spoločnosťou: alianciadvokátov
ak, s.r.o., so sídlom Vlčkova 8/A, Bratislava, IČO: 36 679 771, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: KRAFT Personal s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 46 128 808
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KRAFT Personal s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01
Bratislava, IČO: 46 128 808.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2012
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 205/2012

Deň vydania: 23. októbra 2012

Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013771
Spisová
značka:

3K/16/2012

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Discovery - press,
s. r.
o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35 772 166, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Discovery - press, s. r. o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 35 772 166, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu, o odvolaní predbežného správcu proti
uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k.
3 K/16/2012 - 173 zo dňa 31.07.2012,
takto

rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k.
K/16/2012 - 173 zo dňa 31.07.2012 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.
Poučenie:

3

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

dňa 13.9.2012
JUDr. Elena Kúšová, predsedníčka senátu
K013772
Spisová
značka:

1K/30/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa AFISS venture capital, s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 186 461 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok jeho dlžníka - ALFAS, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
056 669, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke
číslo 7977/S, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka ALFAS, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 98, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 056 669.
Ustanovuje správcu konkurznej podstaty Ing. Kristiána Gregora, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banska Bystrica.
Vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako
v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
Sekciasa
edičných
činností
Redakcia
Obchodného vestníka
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
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1. Proti
uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže
podať odvolanie dlžník a Deň
to v lehote
15 dní
dňa jeho
reštrukturalizácie
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku)
prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
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12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K013773
Spisová
značka:

1K/8/2006

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 8/2006 - 569 zo dňa 21.09.2012 zrušil konkurz na
majetok úpadcu - MEDOPRODUKT, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Zvolenská cesta 37A, 962 02
Vígľaš, IČO: 36 043 982 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 16.10.2012.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K013774
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
O p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2K 41/2012 - 63
zo dňa 09.
10. 2012 zverejnené v Obchodnom vestníku OV 199/2012 dňa 15. 10. 2012
v hlavičke a vo
výrokovej časti týkajúcej sa označenia dlžníka, ktorým správne je: In Plast Stav, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 966 01 Hliník nad Hronom, Lesná 189, IČO:
36 033 014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013775
Spisová
značka:

2R/5/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka DONLY - PENZIÓN - FAJNNE,
s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 44 078 595, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 14549/S, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka DONLY - PENZIÓN - FAJNNE,
s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta
1335/21,
Konkurzy
a IČO: 44 078 595, zapísaného v obchodnom
OV
205/2012
vydania:
23. októbra 2012
registri
Okresného súdu Banská Bystrica,reštrukturalizácie
oddiel Sro, vložka č. 14549/S,Deň
o návrhu
na povolenie
reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.,
01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 44 078 595.

so sídlom 960

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom kancelárie 974 01
Banská Bystrica, Cesta na štadión 10.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa
povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu
informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú
predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej
právnickej osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5
% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 eura, s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno
opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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
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(§č.29,
ods.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma
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pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

Ministerstvoodvolanie.
spravodlivosti Slovenskej republiky
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné

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

2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku
doručenú
po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno
Konkurzy
a
OV 205/2012
Deň vydania: 23. októbra 2012
opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
reštrukturalizácie
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. 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).
4. 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). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje
za
nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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 povolenia
reštrukturalizácie 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).
9. Účastník reštrukturalizačného 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013776
31K/58/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ISK DESIGN, s.r.o., so sídlom
Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce, IČO: 44 886 225 o návrhu správcu podstaty: Ing. Ivan Leľo,
so sídlom kancelárie Alžbetina č. 28, 040 01 Košice na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Ivan Leľo, so sídlom kancelárie Alžbetina č. 28, 040 01 Košice,
paušálnu odmenu vo výške 1.161,79 €.
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: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Ivan Leľo, so sídlom kancelárie Alžbetina č. 28, 040 01 Košice,
paušálnu odmenu vo výške 1.161,79 €.
OV 205/2012

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.)

Okresný súd Košice I dňa 10.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013777
Spisová
značka:

31K/21/2010

Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: MB s.r.o.,
Pribeník, so sídlom Pribeník č. 371, 076 51 Pribeník, IČO: 36 201 863 o návrhu správcu podstaty:
JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu S 895
na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto :
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská
Nová Ves, značka správcu S 895 paušálnu odmenu vo výške 5.111,86 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013778
Spisová
značka:

31K/42/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: SLOVMAX Poprad s.r.o., so sídlom Gagarinovo
námestie 8, Košice 040 12 , IČO: 36 445 487 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
Sekcia edičných činností
informácie súdu
Redakcia Obchodného vestníka
zoznam pohľadávok,
priredakcie:
ktorýchNámestie
možno slobody
s odbornou
starostlivosťou predpokladať, že budú
Sídlo
12, Bratislava
Tel. č. 02/57
10 10 01, www.justice.gov.sk
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia
konkurzného
konania
V y z ý v a dlžníka aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
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rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia
pojednávania.

U k l a d á dlžníkovi aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a o20
zmene
a doplnení
niektorých
U k l a d á dlžníkovi aby v lehote do
dní od
doručenia
tohtozákonov
uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
Konkurzy a
-OV 205/2012 zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením
bol v deň
Deň vydania:
23. začatia
októbra 2012
reštrukturalizácie
konkurzného konania 30 dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania
V y z ý v a dlžníka aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne,
uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím
slobody až na desať rokov.
Okresný súd Košice I dňa 12.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013779
31K/42/2012
Spisová
značka:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/42/2012
vo veci
navrhovateľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: SLOVMAX Poprad s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 04. 12. 2012
o 09. 30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v
Sekcia edičných činností
prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba
obhliadnuť.
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alebo orgáne. Rovnako navrhnite na
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
58 zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
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Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Konkurzy a
OV 205/2012
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v
prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto
pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca
alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť ,
alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých
sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. 10. 2012

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Július Tóth
sudca

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

Podp

Sekcia
edičných
činností
O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé
alebo
ďalšie
pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
Redakcia
vestníka
vypočutý, keď možno rozhodnúť rozsudkom
preObchodného
zmeškanie).
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od .....................
.................... hodín.
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskejdo
republiky
Ušlý zárobok
za prácu
sapodľa
mu (jej)
zrazí
z jehoč.(jej)
mzdy.
Vydavateľ
Obchodného
vestníka
§ 2 ods.
1 zákona
200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V ............................................ dňa ..................................
Konkurzy a
OV 205/2012
reštrukturalizácie
Pečiatka:
is:

Deň vydania: 23. októbra 2012
Podp

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

Okresný súd Košice I dňa 12.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013780
31K/42/2012
Spisová
značka:
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 31K/42/2012

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov:
č.1 - Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
č. 2 - Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, ul. 1 mája, 058 01 Poprad,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 04. 12. 2012
o 09. 30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
SLOVMAX Poprad, s.r.o., Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice,
veriteľ č. 1 Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, ul. 1 mája, 058 01 Poprad,

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

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. 10. 2012

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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§ 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 17. 10. 2012

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 12.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013781
Spisová
značka:

31K/44/2012

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Hutmanová, nar. 02.04.1968, trvale bytom
Žriedlová č. 24, 040 01 Košice pr. zást. JUDr. Igor Varga, advokát, so sídlom kancelárie,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov 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: Renáta Hutmanová, nar. 02.04.1968, trvale bytom
Žriedlová č. 24, 040 01 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Bankruptcy&Recovery Service, so sídlom kancelárie, Radlinského
č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169.
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.
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
reštrukturalizácie
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).
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
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reštrukturalizácie
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).
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 16.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013782
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 205/2012
K013782
Spisová
značka:

Deň vydania: 23. októbra 2012

31K/34/2011

Spisová značka : 31K/34/2012
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Košice

proti odporcovi (dlžníkovi)

BRICK s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 36 571 903

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 23. 10.2012 o 09. 15 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B

posch.: 3

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom v zákonnej lehote.

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 16. 10. 2012

Za správnosť vyhotovenia:
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
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Košice, IČO: 36 571 903

Spisová

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
značka : 31K/34/2012
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
OV 205/2012
Upovedomenie o zrušení pojednávania reštrukturalizácie

Deň vydania: 23. októbra 2012

Vo veci
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Košice

proti odporcovi (dlžníkovi)

BRICK s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 36 571 903

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 23. 10.2012 o 09. 15 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B

posch.: 3

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom v zákonnej lehote.

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 16. 10. 2012

Za správnosť vyhotovenia:
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 16.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013784
Spisová
značka:

31K/34/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: BRICK s.r.o., so sídlom Krivá 18, 040 01 Košice,
IČO: 36 571 903 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova č. 1234/4, 075 01 Trebišov.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu
nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
edičnýchalebo
činností
ustanovenia do funkcie záverečnú správu Sekcia
o majetnosti
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
Redakcia Obchodného
vestníka
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť
pohľadávok
ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
zároveň uvedie záver o tom, či majetok
dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
65

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie
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Predbežný správca je povinnýKonkurzy
zistiť, či majetok
dlžníka bude postačovať aspoň na úradu
a
OV 205/2012
Deň vydania: 23. októbra 2012
nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému
správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
reštrukturalizácie
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013785
31K/54/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOLVAT, spol. s r.o., so
sídlom Gemerská 3, Košice 040 11, IČO: 36 187 551 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Marián
Prievozník, so sídlom kancelárie Krmanova č. 1, 040 01 Košice, značka správcu S 1291 na priznanie
paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Marián Prievozník, so sídlom kancelárie
Krmanova č. 1, 040 01 Košice, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013786
Spisová
značka:

26K/43/2010

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Banská Bystrica - Daňový úrad Veľké Kapušany, so sídlom P. O. Hviezdoslava 75, 079 01 Veľké
Kapušany proti dlžníkovi: BIZAN s.r.o. Maťovce, so sídlom č. p. 147, Maťovce, 079 01, IČO: 31 726 151
o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: BIZAN s.r.o. Maťovce, so sídlom č. p. 147,
Maťovce, 079 01, IČO: 31 726 151 pre nedostatok majetku.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie Pribinova 8,
Sekcia edičných činností
040 01 Košice, odmenu.
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava

Tel. č.
02/57 10 10
01, www.justice.gov.sk
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr.
František
Kočka,
so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01
Košice, náhradu preukázaných výdavkov.
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: BIZAN s.r.o. Maťovce, so sídlom č. p. 147,
Maťovce, 079 01, IČO: 31 726 151 pre nedostatok majetku.

OV 205/2012

Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie Pribinova 8,
040 01 Košice, odmenu.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01
Košice, náhradu preukázaných výdavkov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so
zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013787
Spisová
značka:

32K/9/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Mária Pituková, nar. 03.10.1952, bytom
Palkovičova 7, 040 01 Košice proti dlžníkovi: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č. 203, IČO: 36 203 645 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: ZOMA, s.r.o., 076 51 Pribeník č. 203, IČO: 36 203
645.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: KOR - PO, k.s., so sídlom kancelárie Vozárová 5, 040 17
Košice, zn. správcu: S1455 za s p r á v c u p o d s t a t y.
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.
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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rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom
veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
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správcovi povinnosť bezodkladne
informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ukladá
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
Konkurzy
a
OV
205/2012konaní.
Deň vydania: 23. októbra 2012
konkurznom
reštrukturalizácie
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).
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). Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
pohľadávku
byť10podaná
samostatná prihláška
Tel.musí
č. 02/57
10 01, www.justice.gov.sk

Pre každú zabezpečenú
s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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Konkurzy a
OV
205/2012
Deň vydania:
23. októbra
2012
Prihláška
musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti,
inak sa na
reštrukturalizácie
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).
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).

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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zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu
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OV 205/2012
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie

Okresný súd Košice I dňa 16.10.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013788
31K/28/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: ASP CZECH s.r.o., so sídlom K Teplinám č. 679,
063 15 Slušovice, IČO: 25 312 871, pr. zást. JUDr. Róbert Madej, advokát, so sídlom kancelárie
Mestská č. 2/A, 831 03 Bratislava, proti dlžníkovi: MILKCENTRUM, s.r.o., so sídlom Textilná č. 4,
Košice 040 01, IČO: 36 184 136 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: MILKCENTRUM, s.r.o., so sídlom Textilná č. 4,
Košice 040 01, IČO: 36 184 136.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina č. 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S1091.
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).
Sekcia edičných činností
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reštrukturalizácie
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).
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
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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).
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 17.10.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K013789
31K/51/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ZELENÝ HÁJ s.r.o., so sídlom Zelený Háj
1874, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 723 126, zastúpený: Nosko & Partners s.r.o., so sídlom
Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
ZELENÝ HÁJ s.r.o., so sídlom Zelený Háj 1874, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 723 12, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka ZELENÝ HÁJ s.r.o., so sídlom Zelený Háj 1874, 947 01
Hurbanovo, IČO: 36 723 126.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
reštrukturalizácie

Deň vydania: 23. októbra 2012

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013790
Spisová
značka:

32K/26/2009

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu KTJ SK, s.r.o. " v
konkurze" so sídlom 955 01 Topoľčany, Pod Kalváriou 32, IČO:36 566 276, ktorého správcom je Mgr.
Ing. Miroslav Zdychavský, sídlo kancelárie správcu Radlinského 5, 949 01 Nitra, o preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 703
eur správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, sídlo kancelárie správcu Kmeťkova 22, 949 01
Nitra.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 703 eur zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod
položkou D130-38/09 do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.10.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K013791
31K/49/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dietmar Resinger,
narodený 14.01.1975, bytom Betlehemská 378/78, 956 31 Krušovce, ktorého správcom je: Mgr.
Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.12.2011 č.k. 31K/49/2011-57 na
majetok úpadcu Dietmar Resinger, narodený 14.01.1975, bytom Betlehemská 378/78, 956 31
Krušovce, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
Sekcia edičných činností
len sčasti uspokojená.
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
Konkurzy a
OV 205/2012
Deň vydania: 23. októbra 2012
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
reštrukturalizácie
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude
uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013792
Spisová
značka:

1K/78/2009

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS
Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné,
IČO: 36 463 493, správcom
ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa
06.08.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením 1K/78/2009 zo dňa 14.8.2012
potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
pobočka Humenné, so sídlom Námestie slobody 58, 066 57 Humenné, IČO: 30 807 484 voči
úpadcovi MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463
493, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 32 až 41 v celkovej výške
49.104,17 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2012.

Okresný súd Prešov dňa 17.10.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K013793
Spisová
značka:

3K/9/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Róberta Harčara, nar. 07.12.1976, bytom
Kutuzovova 32, 085 01 Bardejov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Róberta Harčara, nar. 07.12.1976, bytom
Kutuzovova 32, 085 01 Bardejov.
Ustanovuje správcu JUDr. Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Otvára malý konkurz.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike.
Sekcia edičných činností
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Okresnom súde Prešov k sp. zn. 3K/9/2012.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov k sp. zn. 3K/9/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „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", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň
doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré
sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol,
a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci,
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa

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

75

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
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OV 205/2012

K013794
Spisová
značka:

Deň vydania: 23. októbra 2012

1K/44/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka STAVOS - AST, s.r.o., so sídlom Levočská
27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi STAVOS - AST, s.r.o., so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 31 729 550.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo
v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2012
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K013795
1K/42/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Kulan, nar. 18.01.1976, bytom
Třebičská 1836/10, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Slavomíra Dubjela, so sídlom kancelárie Puškinová 16, 080 01 Prešov do
funkcie predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol
majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich
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u s t a n o v u j e JUDr. Slavomíra Dubjela, so sídlom kancelárie Puškinová 16, 080 01 Prešov do
funkcie predbežného správcu dlžníka,
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Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol
majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich
odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote
najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží
súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K013796
Spisová
značka:

28K/25/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Priehoda, nar.
20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, zast. JUDr. Ing.
Veronikou Škodovou, advokátkou, Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,
značka správcu S698, takto
rozhodol
I. JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S698
sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
II. JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1227 sa u s t a n o v u j e do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013797
Spisová
značka:

28K/25/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš
Priehoda, nar. 20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou,, zast.
JUDr. Ing. Veronikou Škodovou, advokátkou, Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, uznaného za
malý, ktorého správcom je JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka
správcu S698 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23. októbra 2012

Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013798
28K/42/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka M&M
TRADE s.r.o. so sídlom SNP 1650, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 326 780, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi M&M TRADE s.r.o. so sídlom SNP 1650, 017 01
Považská Bystrica, IČO 36 326 780.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013799
28K/43/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka VIS
MAIOR CORPORATION a.s. so sídlom Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO 36 321 265, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi VIS MAIOR CORPORATION a.s. so sídlom Okrajová
2, 972 01 Bojnice, IČO 36 321 265.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013800
Spisová
značka:

2K/22/2012

Okresný súd v Žiline v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka Ing. Zdenko
Pastva, nar. 23.01.1964, bytom Drahošanka 2895, 022 01 Čadca, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zdenko Pastva, nar. 23.01.1964, bytom
Drahošanka 2895, 022 01 Čadca.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5,
010 01 Žilina.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka

III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby
lehote 45
dní odo
dňa vyhlásenia
Sídlovredakcie:
Námestie
slobody
12, Bratislavakonkurzu prihlásili svoje
č. 02/57 10
10 01, www.justice.gov.sk
pohľadávky na predpísanom tlačiveTel.
v jednom
rovnopise
správcovi a v jednom rovnopise na Okresný
súd Žilina k sp. zn. 2K 22/2012.
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I.
V y h l a s u j e konkurz na reštrukturalizácie
majetok dlžníka: Ing. Zdenko Pastva, nar. 23.01.1964, bytom
Drahošanka 2895, 022 01 Čadca.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5,
010 01 Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný
súd Žilina k sp. zn. 2K 22/2012.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Ing.
Zdenko Pastva, nar. 23.01.1964, bytom Drahošanka 2895, 022 01 Čadca, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája
2000 o konkurznom konaní.
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/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
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/.
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/. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR). Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na
prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete:
www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
Sekcia edičných činností
29 ods. 2 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
nepeňažnej pohľadávky, inak sa naTel.
prihlášku
neprihliada
(§ 29 ods. 7 ZKR).
č. 02/57 10
10 01, www.justice.gov.sk
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
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Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie

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).
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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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť /§ 30 ods. 2 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/. 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).
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 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. 7, 8 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/.
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.
Okresný súd Žilina dňa 17.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013801
Spisová
značka:

3K/27/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Klubica, nar. 21.12.1948, bytom
Bystrická cesta 48/198, 034 01 Ružomberok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Tomáš Klubica, nar. 21.12.1948, bytom Bystrická cesta
48/198, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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K013802
4K/13/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Milan Sedliak, nar. 7.8.1962, bytom
Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica, právne zastúpeného: JUDr. Ondrej Zachar, advokát, so sídlom
Nám. osloboditeľov 35, Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BELÁ
n.o. v likvidácii, so sídlom Dovalovská cesta 1, 033 03 Liptovský Hrádok, IČO: 37 983 610, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: BELÁ n.o. v likvidácii, so sídlom Dovalovská cesta 1, 033
03 Liptovský Hrádok, IČO: 37 983 610.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Elenu Fiolekovú, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
4K 13/2012. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V
konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovej
stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením
konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno
aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je
potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa
k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods.
2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
VI. Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka. Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade,
že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o
Sekcia edičných
činností
vedení účtovníctva, o archivácii dokladov dlžníka
a zmluvu,
ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
Redakcia Obchodného
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odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich
dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval
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predkladať
súdu pravidelné podrobné správy
o priebehu konkurzu za predchádzajúci
reštrukturalizácie
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka. Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade,
že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o
vedení účtovníctva, o archivácii dokladov dlžníka a zmluvu, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu, obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe, akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich
dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho
spisu jej fotokópiu, vrátane príloh.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013803
Spisová
značka:

4K/20/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci
Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Dušan Pačaj, nar. 1.10.1955, Múrna 982, 032 61 Važec, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pritom je
potrebné, aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 9.10.2012 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 9.10.2012,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 9.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 8.11.2012.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom
konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže
ich nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 4.12.2012 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
IČO: 30 807 484, pobočka Liptovský Mikuláš, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka sa koná dňa 4.12.2012 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2,
pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 205/2012

Deň vydania: 23. októbra 2012

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013804
Spisová
značka:

4K/20/2012

PREDVOLANIE
20/2012

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 4K

Vo veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom
Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina
O vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Dušan Pačaj, nar. 1.10. 1955, Múrna 982, Važec
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 4.12. 2012 o 10.00 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na
pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili
vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli)
pripojené do spisu , ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne.
Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p.,
účastníci musia predložiť dôkazy alebo ich musia označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa
končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím dôvodom len za podmienok
uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte
bez ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. §
153b O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 17.10. 2012
Sudca: JUDr.
Macek Jaroslav
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
vypočutý v prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
-------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á)
..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v
..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má
mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
Sekcia edičných činností
................. € a jeho (jej) pracovný čas vRedakcia
deň
predvolania
je od .......................... do ..........................
Obchodného vestníka
hodín.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej)
z jeho
mzdy.
Tel.zrazí
č. 02/57
10 10(jej)
01, www.justice.gov.sk
V..................................................... dňa ..................................................
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Podpis:

Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
-------------------------------------------------------------------------Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
POTVRDENIE ZAMESTN
ÁVATEĽA
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Potvrdzujem, že predvolaný (á)
Konkurzy a
OV
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Deň vydania: 23. októbra 2012
..................................................................................................................................
reštrukturalizácie
pracuje na našom pracovisku v
..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ..................................... €, resp. má
mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
................. € a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do ..........................
hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:
Podpis:

Okresný súd Žilina dňa 17.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013805
Spisová
značka:

2R/2/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Harcek a spol., s. r. o., Cesta do Rudiny 2234,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 622 287, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Harcek a spol., s. r. o., Cesta do Rudiny 2234, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 622 287.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Richarda Koiša, so sídlom kancelárie: Dončova 9, 034 01
Ružomberok.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive k sp. zn. 2R 2/2012 v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho
kancelárie. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, prípadne budú doručené
po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada.
IV. U r č u j e, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú nasledovné právne úkony dlžníka:
·
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú
predmetom jeho podnikania alebo jeho činnosti), ďalej
·
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
·
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe
·
prevod, prenájom alebo založenie nehnuteľnosti alebo iného majetku vo vlastníctve
dlžníka, prípadne ich zaťaženie iným vecným bremenom
·
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov
·
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou
·
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu
·
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok
·
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako troch mesiacov
·
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10.000,- eur
·
akékoľvek peňažné plnenie Sekcia
zo strany
dlžníka
alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
edičných
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10.000,- eur s výnimkou plnení
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schválených
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·
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií
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·
akékoľvek plnenie zmluvných, prípadne mimozmluvných sankcií
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom

·
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou
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·
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úkonu bezspravodlivosti
primeraného
protiplnenia
alebo zvýhodňujúceho právneho
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
úkonu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
·
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
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·
uzatvorenie zmluvy, ktorou reštrukturalizácie
sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako troch mesiacov
·
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10.000,- eur
·
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 10.000,- eur s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom
·
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií
·
akékoľvek plnenie zmluvných, prípadne mimozmluvných sankcií
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
·
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky
·
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, úpravy platov a pracovných zmlúv, odmeny a
prémie vedúcich zamestnancov
·
opravy, údržbu a investície nad 10.000,- eur
·
služobné cesty s predpokladanými nákladmi nad 1.000,- eur
·
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, nadobúdanie a prevod
cenných papierov, prijímanie a vydávanie ručení a iných garancií
·
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z., vrátenie uznania záväzku učineného
na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu o povolení reštrukturalizácie informovať
známych veriteľov dlžníka: Harcek a spol., s. r. o., Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 44 622 287, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho
nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada /§ 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „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/.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. /§ 118 ods. 1 ZKR/. Za
zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo
prebiehalo konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu,
súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne /§ 118 ods. 2 ZKR/.
Ak ZKR neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia,
ktorým spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká. /§ 120 ods. 1 ZKR/.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená
správcovi do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v
reštrukturalizácii neprihliada /§ 121 ods. 1 ZKR/. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde /§ 121 ods. 1 v
spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno,
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spojení s § 28 ods. 6 ZKR/. Za začiatok lehoty
na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa
reštrukturalizácie
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis /vzor tlačiva je
uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný aj na internete: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk> /.
Ak prihláška neobsahuje údaje uvedené predchádzajúcom odseku, nie je podaná na predpísanom
tlačive, na prihlášku sa v reštrukturalizácii neprihliada /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 1 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 (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 6
ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§122 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 (§
122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 2 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok /§ 122 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 /§ 122 ods. 1 v spojení s § 29
ods. 3 ZKR/.
Ako podmienenú pohľadávku je potrebné prihlásiť aj nároky ručiteľov, spoludlžníkov alebo iných osôb,
ktorým vznikne po začatí reštrukturalizačného konania pohľadávka voči dlžníkovi, ak budú za neho plniť
záväzok, ktorý vznikol pred začatím reštrukturalizačného konania. Tieto nároky musia byť v
reštrukturalizácii uplatnené prihláškou ako podmienené pohľadávky, inak v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi (§ 120 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 122 ods. 1 v spojení s § 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. 8a) 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. (§ 122
ods. 1 v spojení s § 29 ods. 5 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 (§ 122 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 8 ZKR).
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013806
2K/20/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníčke: Stanislava Pecková,
nar. 19.06.1975, podnikajúca pod obchodným menom Stanislava Pecková NEBBIA, s miestom
podnikania Závodská cesta, 010 01 Žilina, IČO: 35 118 164, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníčku, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadrila k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčila svoju platobnú schopnosť, pričom aby
zároveň predložila najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných
záväzkov,
Sekcia edičných
činnostís ktorých plnením bol v deň začatia
Obchodného
vestníka
konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012Redakcia
tridsať (30)
dní v omeškaní
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zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
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konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012
informáciu o stave hotovosti v deň začatia
86 konkurzného konania, t.j. 13.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
reštrukturalizácie
I. Vyzýva dlžníčku, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadrila k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčila svoju platobnú schopnosť, pričom aby
zároveň predložila najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 13.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
OV 205/2012

II. Dlžníčku poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie
povinností, ktoré sú jej v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe
zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 05.12.2012 o 11.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
dlžníčku, aby sa na pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníčku, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, ako aj veriteľa: Sociálnu poisťovňu, ul. 29.
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa
koná dňa 05.12.2012 o 11.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2,
pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013807
2K/21/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: MEDIVIT, s.r.o., so
sídlom Framborská 19/252, 010 01 Žilina, IČO: 31 604 251, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby
zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. k 13.10.2012
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 13.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie
povinností, ktoré sú jej v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe
zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
III. Na prejednanieSídlo
návrhu
na vyhlásenie
konkurzu
nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
redakcie:
Námestie slobody
12, Bratislava
02/57
10 10 01, www.justice.gov.sk
dňa 05.12.2012 o 10.00 Tel.
hod.č. na
Okresnom
súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva

uskutoční
dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavil.

87

informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 13.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
zoznam pohľadávok,
pri ktorých
možno sSlovenskej
odbornou
starostlivosťou predpokladať, že budú
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia
konkurzného
konania.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 23. októbra 2012
II. Dlžníka poučuje, že ak sa
v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
reštrukturalizácie
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie
povinností, ktoré sú jej v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe
zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
OV 205/2012

III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 05.12.2012 o 10.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí
s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje veriteľa: Jozefa Smolku, nar. 26.11.1973, bytom Horelica 261, 022 01 Čadca, ako
aj veriteľov: Ing. Kateřinu Bielikovú, nar. 25.10.1970, bytom Tatranská 6, 010 08 Žilina, Katarínu
Seidlovú, nar. 09.03.1976, bytom Nešporova 2236/5, 010 01 Žilina, nar. Moniku Butkajovú, nar.
22.03.1973, bytom Pažiteie 37, 010 09 Žilina, Ing. Janu Gettovú, nar. 14.09.1965, bytom J.Š. Šikuru
4850/1, 036 08 Martin, Martina Gažáka, nar. 01.05.1974, bytom Sídlisko Šárky 374, 023 54 Turzovka,
Petra Žideka, nar. 12.10.1982, bytom Sládkovičova 684/11, 015 01 Rajec, že vo veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 05.12.2012 o 10.00 hod. na Okresnom súde
Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 16.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013808
Spisová
značka:

2K/23/2012

Okresný súd v Žiline v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: DREVOS plus,
spol. s r.o., so sídlom Tehliarska 67, 029 43 Tvrdošín, IČO: 36 420 735, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: Ing. Štefana Straku, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať
ich odporovateľnosť O svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými
správami podanými súdu do 10 dní, do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do
funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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Konkurzy a vyrovnania

K013764
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 47K/12/2004-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 23. októbra 2012

AGROSPOL POLOMKA, a.s. " v
konkurze"

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 628 389
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Upovedomenie
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu

Úpadca : AGROSPOL POLOMKA, a.s. „ v konkurze“, Polomka, IČO : 31 628 389
č.k. : 47K/12/2004-Kl
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Pavel Vrška, ul. M. R. Štefánika č. 2, Veľký Krtíš

Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty
predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
správcu ( ďalej len správu ) zo dňa 27.6.2012 v znení jej doplnenia a úpravy zo dňa 12.10.2012
doručenej súdu 17.10.2012 .
Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 26. októbra 2012.
Konkurzní veritelia a úpadca sú oprávnení podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na
úradnej tabuli na konkurzný súd.

V Banskej Bystrici, dňa 18. októbra 2012

JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková
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Deň vydania: 23. októbra 2012

K013765
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 39-24K 376/01-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLETA -MODA, a.s. "vkonkurze"
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 623 034
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Upovedomenie
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu

Úpadca : PLETA – MODA, a.s. „ v konkurze“, Pletiarska 11, Banská Štiavnica , IČO : 31 623 034
č.k. : 39-24K 376/01-Kl
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Ivan Šumichrast, Galandova 2, Martin

Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty
predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
správcu ( ďalej len správu ) zo dňa 5.9.2012 v znení jej doplnenia a úpravy zo dňa 17.10.2012
doručenej súdu 18.10.2012 .

Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 26. októbra 2012. Konkurzní
veritelia a úpadca sú oprávnení podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej
tabuli na konkurzný súd.

V Banskej Bystrici, dňa 18. októbra 2012

JUDr. Miroslav Klátik
sudca
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OV 205/2012

Konkurzy a vyrovnania

K013766
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36-24K 46/97-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 560 105
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Deň vydania: 23. októbra 2012

FOLK, spol.s r.o. " v konkurze"

36-24K 46/97-Kl-494

UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FOLK, spol.
s r.o. „ v konkurze“, Staničná 1492, Krásno nad Kysucou o návrhu správcu konkurznej
podstaty JUDr. Vladimíra Hericha, Dončova 13, Ružomberok na zrušenie konkurzu takto
r ozhodol:
Súd z r u š u j e
konkurz vyhlásený
na majetok
úpadcu FOLK, spol. s r.o. „
v konkurze“, Staničná 1492, Krásno nad Kysucou, IČO : 31 560 105.
Súd z b a v u j e JUDr. Vladimíra Hericha, Dončova 13, Ružomberok funkcie správcu
konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníka na súde proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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 18. októbra 2012

JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková
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Konkurzy a vyrovnania

K013767
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/349/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 23. októbra 2012

Lesné družstvo Priekopa, Priekopa,
okr. Michalovce

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 668 569
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Lesné družstvo Priekopa, Priekopa, okr.
Michalovce, IČO: 31 668 569, takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lesné družstvo Priekopa, Priekopa,
okr. Michalovce, IČO: 31 668 569.
Z b a v u j e JUDr. Ľubomíra Krompáka, advokáta, Štefánikova 45, Sobrance, funkcie
správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

V Košiciach dňa 16. októbra 2012

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K013768
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/8/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Šoltés, ŠOSE - súkromný
podnikateľ, Okružná 110, Michalovce

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 712 241
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Gabriel Šoltés, ŠOSE – súkromný
podnikateľ, Okružná 110, Michalovce, IČO: 10 712 241, takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Gabriel Šoltés, ŠOSE – súkromný
podnikateľ, Okružná 110, Michalovce, IČO: 10 712 241.
Z b a v u j e JUDr. Ľubomíra Cibereho, advokáta, M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov, funkcie
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 23. októbra 2012

Z b a v u j e JUDr. Ľubomíra Cibereho, advokáta, M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov, funkcie
správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach

V Košiciach dňa 16. októbra 2012
JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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