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 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

K009486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND PHARMA, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 340 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2012 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze, Odbojárov
6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 340 332 oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do
zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa: Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín. Celková prihlásená suma pohľadávky je vo výške 1.481,86 EUR.
V Trenčíne 24.05.2013
Ing. Katarína Roderová, správca

K009487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ TILIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dom služieb, Medvedzie 183, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 368 326
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 30/2012 S1184
Spisová značka súdneho spisu:
3K30/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Mgr. Nadežda Zaičková, Tvrdošín
Vznik pohľadávky: úhrada dane z príjmu FO konateľky za rok 2010 z účtu úpadcu
Súpisová hodnota: 65,98 EUr

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Pokladničná hotovosť ku dňu vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota: 12.814,43 EUr
Ing. Štefan Straka, správca
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K009488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hrončeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2012 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie SNP 33, Veľký Krtíš, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Jana Hrončeková, nar. 27.11.1982, bytom Okružná 4, Banská Bystrica, oznamuje, že v zmysle
ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
zmien a predpisov, bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:

veriteľ: Anna Jánošíková, Hronská 20, Šalková, celková suma 1.448,- EUR (istina).

Vo Veľkom Krtíši dňa 20.05.2013

JUDr. Vladimír Nosko
správca konkurznej podstaty

K009489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MS REAL INVEST,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 53, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 641 511
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 56/2012 S 668
Spisová značka súdneho spisu:
1K 56/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava termínu zvolania schôdze konkurzných veriteľov
V OV 98 z 23.5.2013 pod č. K009090 bolo zverejnené zvolanie schôdze konkurzných veriteľov v
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Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
V OV 98 z 23.5.2013 pod č. K009090 bolo zverejnené zvolanie schôdze konkurzných veriteľov v
konaní 1K56/2012 proti úpadcom MS REAL INVEST, s.r. o. Banská Bystrica, Tulská 53. Omylom bol
termín schôdze určený na 29.6.2013 (čo je sobota) Správca konkurznej podstaty opravuje terním
zvolania schôdze konkurzných veriteľov na 1.7.2013 . Miesto a čas zvolania schôdze konkurzných
veriteľov zostáva nezmenené.
OV 102/2013

JUDr. Daniela Komorová
správkyňa konkurznej podstaty

K009490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LERTON s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
ul. kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2013 S1427
Spisová značka súdneho spisu:
29K/4/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný do súpisu dňa 22.05.2013
výmera/druh
parc.č. pozemku (druh
spôsob využitia
stavby)
Pozemok, na ktorom je postavená
281 m2 inžinierska stavba - cestná, miestna a
KN-C
zastavané plochy účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
2846/86
a nádvoria
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
súčasti

v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
štát, obec, k. súpisová
ú.
hodnota

umiestnenie

č. LV

pozemok je
umiestnený v
zastavanom území
obce

SR, Zlaté
7368 Moravce,
4487,57
Zlaté Moravce

LERTON s.r.o., v likvidácii, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327 174, 29K/4/2013
V Hornej Strede dňa 23.05.2013

JUDr. Otto Markech, správca

K009491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LERTON s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
ul. kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2013 S1427
Spisová značka súdneho spisu:
29K/4/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty zapísaný do súpisu dňa 22.05.2013 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
výmera/dru
popis
štát,
číslo
h pozemku spôsob umiestnenie č.
zabezpečovacie zabezpečen
súpisová
parc.č. stavby/súpisné
obec,
prihlášk
(druh
využitia
LV
právo
ý veriteľ
hodnota
číslo
k.ú.
y
stavby)
pozemok,
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KN-C
2846/80

KN-C
2846/84

KN-C
2846/19
4

pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
165 m2 - postaven
umiestnený
zastavané á
v
plochy a
nebytová
zastavanom
nádvoria
budova
území obce
označená
súpisným
číslom
pozemok je
1 445 m2 pozemok, umiestnený
zastavané
na ktorom v
plochy a
je dvor
zastavanom
nádvoria
území obce
736
468 m2 pozemok je 8
zastavan pozemok, umiestnený
é plochy na ktorom v
je dvor
zastavanom
a
území obce

nádvoria

KN-C
2846/19
5

KN-C
2846/19
6

KN-C
2846/19
7

KN-C
2846/19
8

pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
32 m2 postaven
umiestnený
zastavané á
v
plochy a
nebytová
zastavanom
nádvoria
budova
území obce
označená
súpisným
číslom
Pozemok,
na ktorom
je
okrasná
záhrada,
uličná a
sídlisková
zeleň,
pozemok je
park a iná
304 m2 umiestnený
funkčná
ostatné
v
zeleň a
plochy
zastavanom
lesný
území obce
pozemok
na
rekreačné
a
poľovníck
e
využívani
e
pozemok je
1 501 m2 pozemok, umiestnený
zastavané
736
na ktorom v
plochy a
8
je dvor
zastavanom
nádvoria
území obce
Pozemok,
na ktorom
je
okrasná
záhrada,
uličná a
sídlisková
zeleň,
pozemok je
park a iná
311 m2 umiestnený
funkčná
ostatné
v
zeleň a
plochy
zastavanom
lesný
území obce
pozemok
na
rekreačné
a

v prospech
Slovenskej
sporiteľne, a.s.,
Tomášikova 48,
Bratislava,
zriadené
predchádzajúcim
vlatníkom
nehnuteľnosti
Slovenská
SR,
spoločnosťou
sporiteľňa,
Zlaté
HEKA
a.s.,
Moravce SLOVAKIA, s.r.o.
50/1
Tomášikova
, Zlaté v zmysle zmluvy
48,
Moravce o zriadení
Bratislava
záložného práva
a mandátnej
zmluvy č.
241/AUOC/07-ZZ/
1 a vkladu č.
V-707/2007 zo
dňa 13.06.2007,
Správa katastra
Zlaté Moravce

2635,05

23076,65

1937,52

132,48

4854,88
v prospech
Slovenskej
sporiteľne, a.s.,
Tomášikova 48,
Bratislava,
zriadené
predchádzajúcim
vlatníkom
nehnuteľnosti
Slovenská
SR,
spoločnosťou
sporiteľňa,
Zlaté
HEKA
a.s.,
Moravce SLOVAKIA, s.r.o.
50/1
Tomášikova
, Zlaté v zmysle zmluvy
48,
Moravce o zriadení
Bratislava
záložného práva
a mandátnej
zmluvy č.
241/AUOC/07-ZZ/
1 a vkladu č.
V-707/2007 zo
dňa 13.06.2007,
Správa katastra
Zlaté Moravce
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6214,14
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KN-C
2846/19
9

156 m2 zastavané
plochy a
nádvoria

KN-C
2846/20
0

129 m2 zastavané
plochy a
nádvoria

KN-C
2846/20
1

170 m2 ostatné
plochy

476 m2 zastavané
plochy a
nádvoria

KN-C
2846/20
2

KN-C
2846/20
3

970 m2 zastavané
plochy a
nádvoria

KN-C
2846/20
4

176 m2 zastavané
plochy a
nádvoria

2846/80

budova
trichlórového
priemyseln
Hospodárstva/306 á budova
2

2846/19 acetylénová
9
stanica/3065

priemyseln
á budova

a
poľovníck
e
využívani
e
pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
postaven
umiestnený
á
v
nebytová
zastavanom
budova
území obce
označená
súpisným
číslom
pozemok je
pozemok, umiestnený
na ktorom v
je dvor
zastavanom
území obce
Pozemok,
na ktorom
je
okrasná
záhrada,
uličná a
736
sídlisková
8
zeleň,
pozemok je
park a iná
umiestnený
funkčná
v
zeleň a
zastavanom
lesný
území obce
pozemok
na
rekreačné
a
poľovníck
e
využívani
e
Pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
postaven umiestnený
á ostatná v
inžiniersk zastavanom
a stavba území obce
a jej
súčasti
pozemok,
na ktorom pozemok je
je
umiestnený
postaven v
á
zastavanom
inžiniersk území obce
a stavba
pozemok je
pozemok, umiestnený
na ktorom v
je dvor
zastavanom 736
území obce 8
stavba
postavaná
na
zemskom
povrchu
stavba
postavaná
na
zemskom
povrchu

2491,32

v prospech
Slovenskej
sporiteľne, a.s.,
Tomášikova 48,
Bratislava,
zriadené
predchádzajúcim
vlatníkom
nehnuteľnosti
SR,
spoločnosťou
Zlaté
HEKA
Moravce SLOVAKIA, s.r.o.
50/1
, Zlaté v zmysle zmluvy
Moravce o zriadení
Slovenská
záložného práva
sporiteľňa,
a mandátnej
a.s.,
zmluvy č.
Tomášikova
241/AUOC/07-ZZ/
48,
1 a vkladu č.
Bratislava
V-707/2007 zo
dňa 13.06.2007,
Správa katastra
Zlaté Moravce

2060,13

2714,90

1970,64

v prospech
Slovenskej
sporiteľne, a.s.,
Tomášikova 48,
Bratislava,
zriadené
predchádzajúcim
vlatníkom
nehnuteľnosti
Slovenská
SR,
spoločnosťou
sporiteľňa,
Zlaté
HEKA
a.s.,
Moravce SLOVAKIA, s.r.o.
50/1
Tomášikova
, Zlaté v zmysle zmluvy
48,
Moravce o zriadení
Bratislava
záložného práva
a mandátnej
zmluvy č.
241/AUOC/07-ZZ/
1 a vkladu č.
V-707/2007 zo
dňa 13.06.2007,
Správa katastra
Zlaté Moravce
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4015,80

2810,72

32381,36

31901,98
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KN-C
2846/68

KN-C
2846/94

KN-C
2846/10
0

2846/94

výroba obuvi
KASIM/3063

pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
679 m2 postaven umiestnený
zastavané
á ostatná v
plochy a
inžiniersk zastavanom
nádvoria
a stavba území obce
a jej
súčasti
pozemok,
na ktorom
je
pozemok je
902 m2 - postaven
umiestnený
zastavné á
v
516
plochy a
nebytová
zastavanom 9
nádvoria
budova
území obce
označená
súpisným
číslom
pozemok je
291 m2 pozemok, umiestnený
zastavané
na ktorom v
plochy a
je dvor
zastavanom
nádvoria
území obce
stavba
postavaná
Iná budova
na
zemskom
povrchu

Deň vydania: 29. mája 2013

v prospech
Slovenskej
sporiteľne, a.s.,
Tomášikova 48,
Bratislava,
zriadené
predchádzajúcim
vlatníkom
nehnuteľnosti
Slovenská
SR,
spoločnosťou
sporiteľňa,
Zlaté
S-MAKO, spol. s a.s.,
Moravce
50/1
r.o. v zmysle
Tomášikova
, Zlaté
zmluvy o zriadení 48,
Moravce
záložného práva Bratislava
a mandátnej
zmluvy č.
241/AUOC/07-ZZ/
2 a vkladu č.
V-708/2007 zo
dňa 13.06.2007,
Správa katastra
Zlaté Moravce

10843,63

3734,28

4647,27

387626,5
8

LERTON s.r.o., v likvidácii, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327 174, 29K/4/2013
JUDr. Otto Markech,
správca

V Hornej Strede dňa 23.05.2013

K009492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VODOPLAST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 36, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 702 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/79/2012/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
32K/79/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej postaty zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň 10.06.2013 o 10,00 hod. v mieste
sídla správcu t.j.: Rázusova 2, 949 01 Nitra, SR.
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Voľba veriteľského výboru.
3. Rozhodnutie o výmene správcu.
4. Rôzne.
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Deň vydania: 29. mája 2013

5. Záver.

K009493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 132
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Fiľakovská
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2012 S 1273
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, Žilina v súlade s § 38 ods. 6 zákona
č.7/2005 Z.z. zabezpečil zverejnenie zápisnice zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru v
nasledovnom znení:
3K/9/2012
Zápisnica zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132
(ďalej len „úpadca“)
Dátum konania:

22.05.2013

Miesto konania:

priestory centrály Tatra banky, a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

Prítomní:
1. Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00 686 930 (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) zastúpená: Ing. Andrej Lachkovič
2. Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „SZRB, a.s.“), zastúpená: Mgr. Monika Štefančíková
3. RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737 (ďalej len
„RE-STAV s.r.o.“), zastúpená: Mgr. Peter Hargaš
Začiatok:

14,00 hod.

Ukončenie:

14,20 hod.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Vyhodnotenie druhého ponukového kola,

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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3. Prerokovanie Žiadosti správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie súboru
motorových vozidiel, kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky a súboru nefunkčného technického
zariadenia,
4. Prerokovanie Žiadosti správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na uskutočnenie III. kola
ponukového konania na speňaženie materiálových zásob,
5. Záver
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.
Schôdza bola zvolaná predsedom veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že
sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a otvoril rokovanie schôdze.
K bodu 2 – Vyhodnotenie druhého ponukového kola.
Konštatuje sa, že v súlade so záväzným pokynom bolo dňa 29.04.2013 v OV č. 82/2013 zverejnené II.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie dvoch súborov hnuteľných vecí (1. súbor –
motorové vozidlá vrátane prívesného vozíka, 2. súbor – materiálové zásoby, kancelársky nábytok
a počítačová technika). V stanovenej lehote na predkladanie ponúk boli správcovi úpadcu na kúpu
súboru hnuteľných vecí – motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka doručené 4 ponuky a na
kúpu hnuteľných vecí – materiálových zásob, kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky bola
doručená jedná ponuka, ktorá však nespĺňala stanovené podmienky, nakoľko záujemca nemal záujem
o materiálové zásoby. Dôvodom zasadnutia veriteľského výboru je žiadosť správcu úpadcu
o schválenie najvyššej doručenej ponuky na kúpu hnuteľných vecí – motorových vozidiel vrátane
prívesného vozíka.
Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu
uznesenia č. 1 v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje prevod (predaj) hnuteľných vecí (motorových vozidiel
vrátane prívesného vozíka), ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
232/2012 a v OV 4/2013 Denisovi Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu 3.105,-EUR.“
Výsledok hlasovanie:
Za:

3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal uznesenie č. 1,
ktorým schválil prevod (predaj) hnuteľných vecí (motorových vozidiel vrátane prívesného vozíka), ktoré
sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/2012 a v 4/2013 Denisovi
Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu 3105,-EUR.
K bodu 3 - Prerokovanie Žiadosti správcu úpadcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie
súboru motorových vozidiel, kancelárskeho nábytku, počítačovej techniky a súboru
nefunkčného technického zariadenia.
Správca úpadcu informoval členov veriteľského výboru, že Miroslav Frlička prejavil záujem o kúpu
kancelárskeho nábytku (OV č. 232/2012 poradie: 5), počítačovej techniky (OV č. 232/2012 poradie: 4)
a súboru nefunkčného elektrického náradia nezaradeného do súpisu majetku spolu za sumu 740,-Eur.
Správca úpadcu žiada veriteľský výbor o schválenie predaja vyššie uvedených hnuteľných vecí p.
Miroslavovi Frličkovi za sumu 740,-Eur. Členovia veriteľského výboru konštatujú, že o odpredaji

Sekcia edičných činností
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Miroslavovi Frličkovi za sumu 740,-Eur. Členovia veriteľského výboru konštatujú, že o odpredaji
súboru nefunkčného elektrického náradia rozhodnú až keď bude zapísaný do konkurznej podstaty
úpadcu.
OV 102/2013

Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu
uznesenia č. 2 v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán žiada správcu úpadcu, aby v prípade ak nefunkčný elektrický
materiál je vlastníctvom úpadcu bol bezodkladne zapísaný do konkurznej podstaty úpadcu a súčasne
schvaľuje spoločný prevod (predaj) kancelárskeho nábytku (OV č. 232/2012 poradie: 5) a počítačovej
techniky (OV č. 232/2012 poradie: 4) Miroslavovi Frličkovi, bytom Hviezdoslavova 19, Turany za sumu
440,-EUR“
Výsledok hlasovanie:
Za:

3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal vyššie uvedené
uznesenie č. 2.
K bodu 4 - Návrh správcu na udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty.
Konštatuje sa, že členom veriteľského výboru bola doručená žiadosť správcu o udelenie záväzného
pokynu na speňažovanie materiálových zásob úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod
por.č. súpis. zložky majetku 6, OV č. 232/2012 formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR.
Predseda veriteľského výboru následne požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie k prijatiu
uznesenia č. 3 v znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu záväzný pokyn, speňažiť materiálové zásoby tvoriace
všeobecnú podstatu úpadcu zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku
6, zverej. v OV č. 232/2012 podľa § 92 ods. 1 pis. d) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
formou verejného ponukového konania tak, že:
a) správca ponuku na odpredaj zverejní v Obchodnom vestníku, ponuky je potrebné zasielať na
adresu správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;
b) ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu, spôsob úhrady
navrhovanej kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky
voči úpadcovi, výpis záujemcu z obchodného registra/živnostenského nie starší ako 1 mesiac, fyzická
osoba nepodnikateľ - fotokópiu občianskeho preukazu;
c) kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia kúpna cena;
d) na podávanie ponúk bude určených pätnásť kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku;
e) otváranie obálok uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk;
f) veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne
neadekvátne.
Sekcia edičných činností
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Výsledky hlasovania:
Za:

3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s., RE-STAV s.r.o.)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal vyššie uvedené
uznesenie č.3.
K bodu 5 - záver
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil
a poďakoval prítomným za účasť.
............................................................
Tatra banka, akciová spoločnosť
v zast.: Ing. Andrej Lachkovič
predseda veriteľského výboru

K009494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vavrúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/68/2012
Spisová značka súdneho spisu:
28K/68/2012/S565
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO: 46 333 908, vyhlasuje na základe udeleného záväzného
pokynu zástupcom veriteľov BOST SK, a.s., IČO: 36 318 442, zo dňa 14.05.2013, I. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, Peter
Vavrúš, bytom Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová, dátum narodenia: 27.08.1979 (ďalej aj ako len
„Úpadca“).

1. I.
Predmet predaja
· Osobné vozidlo Renault 19, EČ: TN526BG, VIN: VF1B5300502845770, súpisová hodnota:
100,00€;
· Motocykel JAWA 250 ČZ, EČ: TN977AD, VIN: 353061660, súpisová hodnota: 100,00€;
· Osobné vozidlo Škoda 1000 MB, EČ: TN972CL, VIN: 092757, súpisová hodnota: 50,00€.
(ďalej aj ako len „Hnuteľný majetok“)
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného hnuteľného majetku uskutoční
za najvyššiu cenovú ponuku. Ponuka môže byť postavená buď na jednotlivé položky uvedené
v predmete predaja alebo na súbor položiek, avšak musí to byť v ponuke jasne špecifikované. Bližšie
informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel.
č.: 0911 636 366, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk .

1. III.

Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku Úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Peter Vavrúš – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese
správcovskej kancelárie správcu Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín. Ponuka musí obsahovať:
Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€), ak predkladá ponuku na odkúpenie viacerých častí predmetu
predaja, musí uviesť kúpnu cenu pre každú samostatnú časť predmetu predaja osobitne;
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia
občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis
z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 20 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola verejného
ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má
prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

1. IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných
dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk na adrese správcovskej kancelárie.

Sekcia edičných činností
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1. V.

Deň vydania: 29. mája 2013

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk a predloží ich
zástupcovi veriteľov v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na tieto kritéria:
-

Výška ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok;

-

Celková výhodnosť návrhu pre zhodnotenie konkurznej podstaty.

Správca konkurznej podstaty je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej
odbornej starostlivosti nebude považovať za výhodné.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného
ponukového konania v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

Predmet predaja môže byť v každom kole verejného ponukového konania speňažený za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.

1. VI.

Iné skutočnosti

Predložením záväznej ponuky do verejného ponukového konania sa každý záujemca zároveň
zaväzuje so správcom uzatvoriť príslušný právny úkon, ktorého účelom bude prevod vlastníckych práv
k predmetu predaja v prospech záujemcu v prípade, ak ho správca ako úspešného záujemcu
verejného ponukového konania vyzve k uzatvoreniu dotknutého právneho úkonu, a to podľa pokynu
správcu. Ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu alebo
zmluvu o postúpení pohľadávky riadne a včas podľa pokynu správcu, má správca nárok na sankciu vo
výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.

V Trenčíne, dňa 24.05.2013, Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery,
k.s.

K009495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kveta Rehak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetin dvor 586, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohdan Jakubis
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohdan Jakubis
Sídlo správcu:
Zámocká 10, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2013 S1573
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 102/2013

Správca konkurznej podstaty JUDr. Bohdan Jakubis, so sídlom kancelárie Zámocká 10, 811 01
Bratislava, S 1573 - úpadcu Kveta Rehak, nar. 07.09.1968, trvale bytom Alžbetin dvor 586, 900 42
Miloslavov, č.k. 3K/6/2013 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu, je vedený vo finančnom ústave Tatra
banka, a.s., č.ú.: 2914610285/1100.

Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

JUDr. Bohdan Jakubis
správca

K009496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CL TREND, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gúgska 136, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2010-S12
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu CL TREND, s.r.o.,
so sídlom Gúgska 136, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31449247, (ďalej len ako Úpadca“)
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Vlasta Suchanová
Spisová značka správcovského spisu: 31 K 34/2010
Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Prítomní:
1.Daňový úrad Nitra, zastúpený Ing. Janou Malgotovou na základe splnomocnenia Daňového úradu
Nitra zo dňa 7.1.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 14.5.2013 ( v zmysle prílohy)
2. Slovenská konsolidačná, a.s zastúpená Ing. Michalom Pôbišom, MBA, predsedom predstavenstva
a JUDr. Martinom Lipovským, členom predstavenstva – písomné hlasovanie zo dňa 14.5.2013 (v
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: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
a JUDr. Martinom Lipovským, členom predstavenstva – písomné hlasovanie zo dňa 14.5.2013 (v
zmysle prílohy)
OV 102/2013

Program:

1)

Otvorenie

2)

Uloženie záväzného pokynu

3)

Záver

K bodu 1)
Na účely uznášania schopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných
podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZKR). Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú
prítomní dvaja jeho členovia.
K bodu 2)
Správca konkurznej podstaty sa v rámci písomnej správy o činnosti správcu obrátil na členov
veriteľského výboru so žiadosťou o udelenie súhlasu na vylúčenie majetku – peňažných pohľadávok
zo súpisu všeobecnej podstaty uverejnený v OV: 63B/2011 zo dňa 31.3.2011.

Stanoviská jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, člen VV:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako člen veriteľského
výboru, vzhľadom na skutočnosť, že doteraz neprebehlo žiadne speňažovanie pohľadávok, nesúhlasí
nateraz s vylúčením predmetného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ale navrhuje, aby bol
správkyni udelený zo strany veriteľského výboru záväzný pokyn na speňaženie súboru pohľadávok
uskutočnením jedného kola ponukového konania za najvyššie ponúknutú cenu s tým, že ponukové
kolo bude zverejnené v Obchodnom vestníku a v denníku s celoštátnou pôsobnosťou. V prípade, že
ponukové kolo nebude úspešné, veriteľský výbor súhlasí s vylúčením predmetného majetku zo
všeobecnej podstaty.
Daňový úrad, predseda VV:
Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra ako člen veriteľského výboru, vzhľadom
na skutočnosť, že doteraz neprebehlo žiadne speňažovanie pohľadávok, nesúhlasí s nateraz
s vylúčením predmetného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ale navrhuje, aby bol správkyni
udelený zo strany veriteľského výboru záväzný pokyn na speňaženie súboru pohľadávok
uskutočnením jedného kola ponukového konania za najvyššie ponúknutú cenu s tým, že ponukové
kolo bude zverejnené v Obchodnom vestníku a v denníku s celoštátnou pôsobnosťou. V prípade, že
ponukové kolo nebude úspešné, veriteľský výbor súhlasí s vylúčením predmetného majetku zo
všeobecnej podstaty.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 0 hlasov
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné UZNESENIE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi úpadcu CL TREND, s.r.o., IČO: 31449247 záväzný pokyn na
speňaženie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty ako súboru pohľadávok formou
jedného ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za najvyššie
ponúknutú cenu s tým, že ponukové kolo bude zverejnené v Obchodnom vestníku a v denníku
s celoštátnou pôsobnosťou.
V prípade, že ponukové kolo nebude úspešné, veriteľský výbor súhlasí s vylúčením predmetného
majetku zo všeobecnej podstaty.
K bodu 3)
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí (vrátane jednotlivých stanovísk
členov VV) správcovi úpadcu JUDr. Vlaste Suchanovej.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu doručiť predmetnú zápisnicu na Okresný súd Nitra a zverejniť
ju v Obchodnom vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru:
Ing. Jana Malgotová - splnomocnený zástupca v.r.
______________________
Daňový úrad Nitra
predseda veriteľského výboru
V Bratislave, dňa 16.5.2013

K009497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Fáb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 340/15, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2013 S1305
Spisová značka súdneho spisu:
2K 14/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica,
správca úpadcu Ján Fáb, bytom A. Sládkoviča 340/15, 976 37 Hrochoť, nar. 12.06.1976, týmto v
súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrikturalizícii zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Peniaze v hotovosti
Hotovosť
Pokladňa

Mena
EUR

Zostatok k 22.05.2013

Súpisová hodnota
1 660,00 €

Poznámka
1 660,00 €

Hmotný majetok
Zostatková
Súpisová
Poznámka
cena
hodnota
Prívesný obytný vozík BB413YD, farba biela, zaradené do stavu 30.11.1977 EUR 400,00 €
400,00 €
Strelná zbraň MA 888 - pištoľ samonabíjacia, GRAND POWER kal. 9 MM
EUR 200,00 €
200,00 €
LUGER - kategória B
Strelivo 91 ks 9mm LUGER
EUR
13,65 €
13,65 €
Druh

Mena

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K009498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Brinich "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechodná 844/19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1966
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

typ
súpisovej
peňažná pohľadávka
položky majetku
celková suma
20,96
mena
EUR
náhrada za vyvlastnenie priznaná Rozhodnutím Obvodného úradu Banská Bystrica č. OBÚ BB OVBP
právny dôvod vzniku
2013-338/3-6:Sv zo dňa 09.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2013
Obvodný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra 1, ,974 05 Banská
dlžník
Bystrica
súpisová hodnota
20,96 €

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca

K009499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 132
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Fiľakovská
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 102/2013
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 29. mája 2013

M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
3K/9/2012 S 1273
3K/9/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 23.05.2013
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Popis súpisovej zložky majetku: súbor nefunčného elektrického náradia
Rok výroby: nemožno určiť
Stav opotrebovanosti: nefunkčné
Súpisová hodnota majetku: 300,00 EUR

K009500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADACOM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 048 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2011 S 548
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

JUDr. Tatiana Šumichrastová, ako správca konkurznej podstaty úpadcu MADACOM, a.s. so sídlom
Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský Hrádok , IČO: 36 048 348 oprávnený zorganizovať dražbu na
účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) a na základe záväzných
pokynov udelených príslušnými orgánmi - Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123 zo dňa 15.06.2012, veriteľského výboru zo dňa 26.10.2012 a uznesenia Okresného
súdu v Žiline, čk. 4K 7/2011-1727 zo dňa 23.04.2013 zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o
dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:

Navrhovateľ :

JUDr. Tatiana Šumichrastová

Sídlo:

Jesenského 29, 036 01 Martin

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 548

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 29. mája 2013

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

MADACOM, a.s. „ v konkurze
Sídlo:

Vyšné fabriky 791, Liptovský Hrádok 033 01

IČO:

36 048 348

Dražobník:

JUDr. Tatiana Šumichrastová
správca konkurznej podstaty úpadcu

Sídlo:

Jesenského 29, 036 01 Martin

IČO:

36142328

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 548

Miesto konania dražby:

v sídle správcu konkurznej podstaty JUDr. Tatiany Šumichrastovej,
ul. Jesenského 29, 036 01 Martin

Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:

10.07.2013
10:00 hod.

( účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území
Hrabušice, v obci Hrabušice, v okrese Spišská Nová Ves, zapísané na LV č. 1548, vedenom Správou
katastra Spišská Nová Ves :
POZEMKY :
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1259/1 o výmere 557184m2, druh
pozemku : ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1291 o výmere 17543 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/1 o výmere 330 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
-

Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/2 o výmere 1573 m2, druh pozemku
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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reštrukturalizácie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/2 o výmere 1573 m2, druh pozemku
: ostatná plocha
OV 102/2013

Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/3 o výmere 1195 m2, druh pozemku
: ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/4 o výmere 444 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/5 o výmere 24 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/6 o výmere 230 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/7 o výmere 230 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/8 o výmere 16 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/9 o výmere 22 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/10 o výmere 142 m2, druh pozemku
: zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/11 o výmere 11 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/12 o výmere 7518 m2, druh pozemku
: zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1293 o výmere 17659 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
STAVBY :
-

Súp.č. 701, na parcele číslo 1292/5, popis stavby : sklad

-

Súp.č. 496, na parcele číslo 1292/6, popis stavby : administratívna budova

-

Súp.č. 703, na parcele číslo 1292/7, popis stavby : garáž

-

Súp.č. 705, na parcele číslo 1292/8, popis stavby : sklad PHM

-

Súp.č. 704, na parcele číslo 1292/9, popis stavby : sklad PHM

-

Súp.č. 702, na parcele číslo 1292/10, popis stavby : garáž

-

Súp.č. 700, na parcele číslo 1292/11, popis stavby : budova váhy

Označenie predmetu dražby : Ide o časť nehnuteľností patriacich do majetku úpadcu , ktoré sa
nachádzajú v katastrálnom území Hrabušice, v obci Hrabušice, v okrese Spišská Nová Ves, zapísané
na LV č. 1548, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves :
-

Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1259/1 o výmere 557184m2, druh
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1259/1 o výmere 557184m2, druh
pozemku : ostatná plocha
OV 102/2013

Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1291 o výmere 17543 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/1 o výmere 330 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/2 o výmere 1573 m2, druh pozemku
: ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/3 o výmere 1195 m2, druh pozemku
: ostatná plocha
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/4 o výmere 444 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/5 o výmere 24 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/6 o výmere 230 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/7 o výmere 230 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/8 o výmere 16 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/9 o výmere 22 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/10 o výmere 142 m2, druh pozemku
: zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/11 o výmere 11 m2, druh pozemku :
zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1292/12 o výmere 7518 m2, druh pozemku
: zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok parcely registra „C“ parcelného čísla 1293 o výmere 17659 m2, druh pozemku :
ostatná plocha
STAVBY :
-

Súp.č. 701, na parcele číslo 1292/5, popis stavby : sklad

-

Súp.č. 496, na parcele číslo 1292/6, popis stavby : administratívna budova

-

Súp.č. 703, na parcele číslo 1292/7, popis stavby : garáž

-

Súp.č. 705, na parcele číslo 1292/8, popis stavby : sklad PHM

-

Súp.č. 704, na parcele číslo 1292/9, popis stavby : sklad PHM
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-

Súp.č. 702, na parcele číslo 1292/10, popis stavby : garáž

-

Súp.č. 700, na parcele číslo 1292/11, popis stavby : budova váhy

vo vlastníctve úpadcu : MADACOM,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.

a.s.

Vyšné

Fabriky

791,

Liptovský

Hrádok,

SR,

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – časť majetku úpadcu :
MADACOM, a.s. „ v konkurze“, Liptovský Hrádok, ktorého sídlom je Vyšné fabriky 791, 033 01
Liptovský Hrádok v členení :
Katastrálne územie Hrabušice
- pozemky :
- parc. č. 1259/1 – ostatná plocha - o výmere 557.184 m2,
- parc. č. 1291 – ostatná plocha – o výmere 17.543m2,
- parc. č. 1292/1 – ostatná plocha – o výmere 330m2
- parc. č. 1292/2 – ostatná plocha – o výmere 1.573 m2,
-

parc.č. 1292/3 – ostatná plocha – o výmere 1.195 m2,

-

parc. č. 1292/4 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 444 m2,

- parc.č. 1292/5 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 24 m2,
- parc.č. 1292/6 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 230 m2,
- parc.č. 1292/7- zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 230m2,
-

parc.č. 1292/8 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 16m2,

-

parc.č. 1292/9- zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 22m2,

-

parc. č. 1292/10 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 142 m2,

-

parc.č. 1292/11 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 11m2,

-

parc.č. 1292/12 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere 7.518 m2,

-

parc.č. 1293 – ostatná plocha – o výmere 17.659 m2,

stavby :
-

pozemné :

-

administratívna budova (súp. č. 496 na parc. .č. 1292/6)

-

budova váhy (súp. č. 700 na parc. č. 1292/11)

-

sklad (súp. č. 701 na parc.č. 1292/5)

-

garáž (sú. č. 702 na parc.č. 1292/10)
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

21

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

OV 102/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

-

garáž (súp. č. 703 na parc.č. 1292/7)

-

sklad PHM (súp. č. 704 na parc.č. 1292/9)

-

sklad PHP (súp. č. 705 na parc. č. 1292/8)

Deň vydania: 29. mája 2013

Predmet dražby , patriaci úpadcovi MADACOM, a.s. „ v konkurze“, Liptovský Hrádok, IČO: 36 048 348
sa nachádza v katastrálnom území obce Hrabušice, na okraji Slovenského raja. Doprava do lokality je
zabezpečovaná z hlavného cestného ťahu I/18 – Poprad – Prešov – Košice a cestami druhej triedy
Hôrka – Spišský Štiavnik – Betlanovce – Hrabušice, resp. Spišský Štvrtok- Hrabušice. Prístup
k uvedeným pozemkom je riešený od cesty III/53614 existujúcou prístupovou komunikáciou, ktorá sa
vedie z centra obce Hrabušice – popri areáli poľnohospodárskeho družstva – k areálu bývalých
Rašelinových závodov Bratislava. V tejto lokalite bol a je podľa platného Územného plánu obce
Hrabušice, vypracovaného v roku 2005 a schváleného v roku 2006 navrhovaný celý športovo –
relaxačný golfový areál s ubytovaním, reštauračným objektom a zariadeniami so športovou rekreačnou
funkciou.
Celé územie navrhovaného športovo – relaxačného areálu bolo vymedzené plochou areálu bývalých
Rašelinových závodov Bratislava, a.s.. Zo severozápadnej strany pozemok ohraničuje miestna obecná
komunikácia, z ostatných strán pozemok susedí s poľnohospodársky využívanými plochami.
Jednotlivé stavebné objekty – či už súčasné alebo zamýšľané budúce (patriace k športovo –
relaxačnému areálu) – sa nachádzajú na pozemkoch, podľa listu vlastníctva ako zastavaná plocha
a nádvorie v zastavanom území obce, t.j. v jej intraviláne. Vlastné 18 – jamkové golfové ihrisko sa má
podľa plánu rozprestierať na pozemkoch parc.č. 1259/1 a 1293, kvalifikovaných na liste vlastníctva č.
1548 ako ostatná plocha mimo zastavaného územia obce Hrabušice, t.j. v extraviláne. Podľa platného
územného plánu obce Hrabušice vízia do roku 2020 počíta s úpravou zastavaného územia obce
Hrabušice, a takto vlastne celý areál aj s 18 – jamkovým golfovým ihriskom bude spadať do
zastavaného územia obce, teda jeho intravilánu. Pri stavebných zámeroch v tejto časti obce nie je
problém realizovať stavebné zámery či už pôvodne schválené (golfové ihrisko), na ktoré je vydané
platné stavebné povolenie na základe vypracovaného investičného projektu alebo stavebné zámery
iného druhu.
Súčasný opis nehnuteľnosti :
Pozemky úpadcu :
V súčasnosti sa v západnej časti riešeného územia nachádzajú dožívajúce solitéry kancelárskych
a technologických objektov bývalého ťažobného areálu. Navrhovaná štúdia predpokladá demoláciu,
zachováva ale vŕtanú studňu za administratívnou budovou, z ktorej vodu možno užívať na
technologické účely a zavlažovanie. Juhozápadná časť pozemku, slúžiaca predtým ako ťažobná
plocha, je v súčasnosti nevyužívaná, porastená náletovou zeleňou a lokálne pokrytá „čiernymi“
skládkami odpadu a stavebného materiálu. Z uvedeného vyplýva, že dnešný stav charakterizuje len
elektrická prípojka, vlastná studňa a žumpa, dobré prístupové možnosti a možnosti vybudovania
priestranných parkovacích kapacít. Nie je žiaden problém realizácie vodovodnej, kanalizačnej
a plynovej prípojky na obec.
Stavby úpadcu :
- Administratívna budova so súp. č. 496
Základná charakteristika :
Dátum aktivácie : január 1983, dĺžka objektu 19,00 m, šírka objektu 12,00, konštrukčná výška I.NP
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reštrukturalizácie
Dátum aktivácie : január 1983, dĺžka objektu 19,00 m, šírka objektu 12,00, konštrukčná výška I.NP
3,00 m, výška budova v hrebeni 3,45m, zastavaná plocha I.NP 228,00m2.
OV 102/2013

Ide o objekt, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice,
postavený a odovzdaný do užívania v januári roku 1983, slúžiaci
ako budova občianskej výstavby – na pozemku parc.č. 1292/6. V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide
o objekt – budova občianskej výstavby – JKSO 801 691 – prevádzková budova, číslo objektu 2013.
Administratívna budova je jednopodlažný, trojtraktový objekt, nepodpivničený. Budova má obdĺžnikový
pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 400 mm. Strop je železobetónový , rovným
pohľadom a tvorí ako aj v ostatných objektoch – nosnú konštrukciu pre strešný plášť. Strecha mierne
sedlová. Strešná krytina – živičná. Dispozične je administratívna budova riešená podľa konštrukčného
systému. Z južnej strany sú situované administratívne a spoločenské miestnosti, na severnej strane sa
nachádzajú sociálno – hygienické priestory a sklady. Hygienické zariadenia sú zásobované vodou
z vlastnej vodárne. Splaškové vody sú zavedené do trativodu. Dažďová voda je zvedená voľne na
terén. Okná a dvere sú typové. Podlahy – palubovka, v sociálnych priestoroch – terazzo dlažba. Prívod
elektrickej energie vzduchom.
Vnútorné členenie budovy : umyváreň 18,90 m2, šatňa 22,05m2, šatňa 18,70m2, sklad 14,90 m2, WC
4,41m2, predsieň 9,10 m2, chodba 21,23 m2, zádverie 4,44 m2, sklad 10,10 m2, zasadačka 34,90m2,
kancelária 16,20m2, kancelária 15,54m2.
-

Garáž so súp. č. 703

Základná charakteristika :
Dátum aktivácie : január 1983, dĺžka objektu 19,40m, šírka objektu 12,00 m , konštrukčná výška I.NP
4,00 m, výška budovy v hrebeni 4,20m, zastavaná plochy I.NP 232,80 m2.
Ide o objekt, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1983 slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku par.č. 1292/7.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova pre výrobu a služby č. 812 621 – Garáže,
číslo objektu 7118. Budova garáží predstavuje jednopodlažný objekt, nepodpivničený. Budova má
obdĺžnikový pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 400 mm. Strop je železobetónový
a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Strecha – sedlová, strešná krytina – pozinkovaný plech.
Budova garáže má štvoro oceľových vrát, okná – oceľové, jednovrstvové. Vonkajšie omietky – hrubé,
vápenné. Garáž slúžila na garážovanie nákladných vozidiel v neoddelených sektoroch. V druhej
oddelenej časti od garážových sektorov je umiestnená autodielňa s montážnou jamou. Prívod
elektrickej energie je do objektu vedený vzduchom Dažďová voda je zvedená voľne na terén.
Vnútorné členenie budovy do jednotlivých miestností je nasledovné : garáže 135,40 m2, dielňa 18,90
m2, dielňa 47,90 m2.
-

Budova váhy so súp. č. 700

Základná charakteristika :
Stavba je v dezolátnom stave, určená k demolácii, dĺžka objektu 4,40m, šírka objektu 2,50m,
konštrukčná výška 2,10m, výška budovy 2,60m, zastavaná plocha 11,00m2.
Ide o objekt, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1955, slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku par.č. 1292/11.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova občianskej výstavby s č. 801 651 –
Nákladová vrátnica, číslo objektu 2004. Budova váhy je jednopodlažný objekt, nepodpivničený.
Budova má obdĺžnikový pôdorys.
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Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 450 mm. Strop je drevený, strecha – pultová. Budova
váhy predstavovala miestnosť pre pracovníka, obsluhujúceho váhu, t.j. meranie hmotnosti nákladu
nákladných áut. Dvere – drevené, okno – drevené. Omietka – hrubá, vápenná. Prívod elektrickej
energie vzduchom.
-

Sklad so súp. č. 701

Základná charakteristika :
Stavba je v dezolátnom stave, určená k demolácii, dĺžka objektu 7,60m, šírka objektu 3,15m,
konštrukčná výška 5,40m, výška budovy 6,70m, zastavaná plocha 23,94m2.
Ide o objekt nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1955, slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku parc.č. 1292/5.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova pre výrobu a služby č. 812 614 –
Svojpomocná dielňa, číslo objektu 7160. Budova skladu je jednopodlažný jednotraktový objekt,
nepodpivničený. Budova má obdĺžnikový pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 450
mm. Strop je železobetónový a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Strecha – sedlová, strešná
krytina – pozinkovaný plech. Budova skladu má oceľové vráta, okná – oceľové, jednovrstvové.
Vonkajšie omietky – hrubé, vápenné. Sklad slúžil na uskladnenie materiálov rôzneho druhu,
náhradných dielcov, atď. Prívod elektrickej energie – vzduchom.
-

Garáž so súp. č. 702

Základná charakteristika :
Stavba je v dezolátnom stave, určená k demolácii, dĺžka objektu 18,70m, šírka objektu 7,60m,
konštrukčná výška 3,20m, výška budovy 5,00m, zastavaná plocha 142,12m2.
Ide o objekt nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1955, slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku parc.č. 1292/10.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova pre výrobu a služby č. 812 6621 – Garáže,
číslo objektu 7118. Budova garáži predstavuje jednopodlažný objekt, nepodpivničený. Budova má
obdĺžnikový pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 400mm. Strop je železobetónový
a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 400 mm.
Strop je železobetónový a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Strecha – sedlová, strešná krytina
– pozinkovaný plech. Budova garáží má 2 oceľové vráta, okná – oceľové, jednovrstvové. Vonkajšie
omietky – hrubé, vápenné. Garáž služila na garážovanie osobných vozidiel v neoddelených sektoroch.
Prívod elektrickej energie je do objektu vedený vzduchom. Dažďová voda je zvedená voľne na terén.
-

Sklad PHM so súp. č. 704

Základná charakteristika:
Stavba je v dezolátnom stave, v budúcnosti je nevyužiteľná, určená len k demolácii, dĺžka objektu
4,80m, šírka objektu 4,60m, konštrukčná výška 2,30m, výška budovy 2,50m, zastavaná plocha
22,08m2.
Ide o objekt nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1955, slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku parc.č. 1292/9.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova pre výrobu a služby č. 812 784 – Sklad olejov
a horľavín, číslo objektu 7176. Budova PHM predstavuje jednopodlažný objekt, nepodpivničený.
Budova má obdĺžnikový pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 400mm. Strop je
železobetónový a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Strecha – pultová, strešná krytina –
pozinkovaný plech. Budova garáže má dvere oceľové. Vonkajšie omietky – hrubé, vápenné. Budova
PHM slúžila na skladovanie PHM.
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Sklad PHM so súp. č. 705

Základná charakteristika :
Stavba je v dezolátnom stave, v budúcnosti je nevyužiteľná, určená len k demolácii, dĺžka objektu
4,30m, šírka objektu 3,70m, konštrukčná výška 1,90m, výška budovy 2,50m, zastavaná plocha
15,91m.
Ide o objekt nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Hrabušice, postavený a odovzdaný do
užívania v januári roku 1955, slúžiaci ako budova pre výrobu a služby – na pozemku parc.č. 1292/8.
V zmysle platnej klasifikácie JKSO ide o objekt – budova pre výrobu a služby č. 812 784 – Sklad olejov
a horľavín, číslo objektu 7176. Budova PHM predstavuje jednopodlažný objekt, nepodpivničený.
Budova má obdĺžnikový pôdorys. Nosná konštrukcia – murovaná z tehál, hrúbky 450mm. Strop je
železobetónový a tvorí súčasne podklad pre strešný plášť. Strecha – pultová, strešná krytina –
pozinkovaný plech. Vonkajšie omietky – hrubé, vápenné. Budova PHM slúžila na skladovanie PHM.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 1548 Zmluva o zriadení záložného práva č.
151919, 150949 v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. , Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17321123 na nehnuteľnosť – parcely C KN č. 1259/1, 1291, 1292/1,1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5,
1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9,1292/10, 1292/11, 1292/12, 1293, stavby s č. 496 na parcele 1292/6,
s č. 700 na parcele 1292/11, s č. 701 na parcele 1292/5, s č. 702 na parcele 1292/10, s č. 703 na
parcele 1292/7, s č. 704 na parcele 1292/9, s č. 705 na parcele 1292/8 – podľa V 2059/2009 zo dňa
18.8.2009 – 160/2009.Záložné právo v prospech Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, IČO:
00329151 so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu
správcu dane nehnuteľnosti : administratívna budova s č. 496 na parc. č. 1292/6, budova váhy s č. 700
na parc. č. 1292/11, sklad s č. 701 na parc.č. 1292/5, garáž s č. 702 na parc.č. 1292/10, garáž s č. 703
na parc. č. 1292/7, sklad PHM s č. 704 na parc.č. 1292/9, sklad PHM s č. 705 na parc.č. 1292/8,
parc.č. 1259/1, 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7 1292/8, 1292/9,
1292/10, 1292/11, 1292/12, 1293 – rozhodnutie č. 148/2012 zo dňa 01.02.2012 – Z 449/2012 –
27/2012.
Podľa oznámenia Slov. ústavu ochrany prírody č. 411/93 parcely č. 1291, 1292/1, 1292/2, 1292/3,
1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1292/10, 1292/11, 1292/12, 1293, 1259/1 sú v ochr.
pásme 369/96,50/98, 150/04, SK – Protokol X 215/2006 zo dňa 19.10.2006 – 194/06.

Poznámka: Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM
vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona
č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli
postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.: 2.059.094 ,- Eur
znalecký posudok č. : 5/2013 zo dňa 10.05.2013
vypracoval: Doc. Ing. Dušan Pinka CSc, konateľ ADIP – PLUS, spol. s r.o.
Jamník 51, 033 01 Liptovský Hrádok.
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Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

25

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 102/2013

Najnižšie podanie:

Deň vydania: 29. mája 2013

2.059.094 ,- Eur

Minimálne prihodenie:

10.000,- Eur

Dražobná zábezpeka:

49.790,88 Eur

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka - účet správy
konkurznej podstaty - č. ú.: 2332714455/0200 vedený vo VÚB banke a.s., a to tak, aby dražobná
zábezpeka bola pripísaná na účet správy konkurznej podstaty najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom, s označením správy pre
prijímateľa : zábezpeka, meno a priezvisko, resp. obchodné meno spoločnosti.

2. vo forme bankovej záruky

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby, bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby, najneskôr však do 5 dní.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2332714455/0200
vedený vo VÚB
banke a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky: 1.
2.

20.06.2013 o 12,00 hod.
21.06.2013 o 12,00 hod

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr
24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0905 612 165 . Obhliadky je možné
vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s JUDr. Tatianou
Šumichrastovou, č.tel. 043/4222 969.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú
vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice najneskôr do 5 dní.
OV 102/2013

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva
k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny,
ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov.

Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Poučenie: V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§
23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Zora Belková, notárka so sídlom Skuteckého 16, 974 01
Banská Bystrica
V Martine, dňa 23.05.2013
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
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Deň vydania: 29. mája 2013

K009501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BALIMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skladná 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 232
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2012 S1281
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
a)

celková suma: 100 €

b)

mena: EUR

c)
právny dôvod vzniku: mesačné nájomné za užívanie nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu na
základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2012 za apríl 2013
d) dlžník: OBCHODNÉ CENTRUM II. TREBIŠOV, spol. s r.o., Čsl. Armády 1369/43, Trebišov, IČO:
36 198 218
e)

súpisová hodnota: 100 €

Peňažná pohľadávka:
a)

celková suma: 100 €

b)

mena: EUR

c)
právny dôvod vzniku: mesačné nájomné za užívanie nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu na
základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.01.2012 za máj 2013
d) dlžník: OBCHODNÉ CENTRUM II. TREBIŠOV, spol. s r.o., Čsl. Armády 1369/43, Trebišov, IČO:
36 198 218
e)

súpisová hodnota: 100 €

Iná majetková hodnota:
a)

popis: Ochranná známka č. 202208, platná do 21.01.2022, druh známky: slovná

b)

register: Register ochranných známok na úrade priemyselného vlastníctva SR

c)

súpisová hodnota: 706,14 €

V Košiciach, dňa 24.05.2013
JUDr. Anita Krčová

K009502
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Deň vydania: 29. mája 2013

K009502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOS-AST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 550
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2012 S1335
Spisová značka súdneho spisu:
1K/44/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres
Stará Ľubovňa zapísané na liste vlastníctva č. 4193 pod B1 v spoluvlastníckom podiele 1/1:
POZEMKY:
2

Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. CKN 2895/3

výmera 163 m

Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. CKN 2900

výmera 686 m2

STAVBY:
Administratívna budova

súp. č. 361

postavená na parc. č. CKN 2900

autosalón

súp. č. 1514

postavená na parc. č. CKN 2895/3

Súpisová zložka majetku je majetkom tretej osoby: DSV-AS, a.s., Levočská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 36465101
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu: Zmluva o úvere č. 4310140402 zo
dňa 01.12.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.12.2004, dodatku č. 2 zo dňa 10.08.2005, dodatku č. 3
zo dňa 23.06.2006, dodatku č. 4 zo dňa 30.04.2007, dodatku č. 5 zo dňa 30.04.2008, dodatku č. 6 zo
dňa 06.06.2008, dodatku č. 7 zo dňa 24.10.2008, dodatku č. 8 zo dňa 29.05.2009, dodatku č. 9 zo dňa
29.07.2009 s Ľudovou bankou, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava vo výške 4.000.000,- SKK
Poznámka: Pohľadávka zabezpečeného veriteľa bola popretá v zmysle § 32 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom č. 22-27 a v predmetnej veci je vedené konanie na Okresnom
súde Prešov pod sp.zn. 2Cbi/10/2013 o určenie popretej pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 136
Poradie: prvé

K009503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOS-AST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 550
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2012 S1335
Spisová značka súdneho spisu:
1K/44/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
OV 102/2013

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres
Stará Ľubovňa zapísané na liste vlastníctva č. 677 pod B1 v spoluvlastníckom podiele 1/1:
POZEMKY:
Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. CKN 2895/1

výmera 1131 m

2

STAVBY:
Garáže

bez súp.č. postavené na parc. č. CKN 2895/1

Súpisová zložka majetku je majetkom tretej osoby: PIENSTAV, a.s., Levočská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 00188034
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu: Zmluva o úvere č. 4310140402 zo
dňa 01.12.2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.12.2004, dodatku č. 2 zo dňa 10.08.2005, dodatku č. 3
zo dňa 23.06.2006, dodatku č. 4 zo dňa 30.04.2007, dodatku č. 5 zo dňa 30.04.2008, dodatku č. 6 zo
dňa 06.06.2008, dodatku č. 7 zo dňa 24.10.2008, dodatku č. 8 zo dňa 29.05.2009, dodatku č. 9 zo dňa
29.07.2009 s Ľudovou bankou, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava vo výške 4.000.000,- SKK
Poznámka: Pohľadávka zabezpečeného veriteľa bola popretá v zmysle § 32 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom č. 22-27 a v predmetnej veci je vedené konanie na Okresnom
súde Prešov pod sp.zn. 2Cbi/10/2013 o určenie popretej pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 136
Poradie: prvé

K009504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Imrich Boros – INTERNATIONAL
TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 425 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2011 S1182

Sekcia edičných činností
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Spisová značka súdneho spisu:
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32K/65/2011 S1182
32K/65/2011
Iné zverejnenie

Deň vydania: 29. mája 2013

VYHODNOTENIE I. KOLA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
pre ponuky záujemcov, ktoré presiahli 50% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku
Správca úpadcu Imrich Boros, nar. 08.08.1962, bytom Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Boros - INTERNATIONAL TRANSPORT, Bratislavská
cesta 34, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 14 425 971, konštatuje, že ukončil I. kolo verejnej obchodnej
súťaže na speňaženie hnuteľných vecí, ktoré sa speňažovali ako jednotlivé samostatné hnuteľné veci
zapísané do všeobecnej podstaty. Uvedený majetok úpadcu sa speňažoval za najvyššiu ponuku, ktorá
však nemohla byť neprimeraná.
I.
Oznámenie o konaní I. kola verejnej obchodnej súťaže bolo spolu s podmienkami speňažovania
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2013 zo
dňa 30.04.2013.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 20.05.2013 správca obdržal 8 zalepených a neporušených
obálok od záujemcov. Tieto skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 20.05.2013 o 13:00
v kancelárii správcu. O tejto skutočnosti správca vyhotovil zápisnicu.
V súlade so záväzným pokynom udeleným veriteľským výborom, správca má oprávnenie posúdiť
primeranosť nasledovných ponúk:
Obálka č. 1:
Záujemca: Pavol Brisuda, Socovce 15, 038 43
Obálka doručená dňa 15.05.2013 o 10:50 hod.
Ponuka na odkúpenie:
súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

AVIA A 31 N-SJA, 9522, 712.18.0, 1983, modrá, nepojazdné
100,00 €
AVIA 31.1N-SK-CHJ II, TNAA31NN000806, 712.18.17, 1992, nepojazdné
150,00 €
Ťahač návesu IVECO, NZ 172 AO, VIN: WJMM1VSJ004198896, zelená
100,00 €
farba, havarované - vrak
Ťahač návesu IVECO EUROSTAR LD 440 E 42, NZ 957 AD,
WJMM1VSJ004197539 / 1998, strieborná metalíza, pastelová, Vyradené z 100,00 €
cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO EUROSTAR
LD 440E42 T/P výrobné číslo podvozku: WJMM1VSJ004200315/1998 ŠPZ: 100,00 €
NZ-021 AH, vyradené z cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO 440E43T/P,
výrobné číslo podvozku: WJMM1VSK004240212/2001, ŠPZ: NZ-208 AZ, 100,00 €
biela - prehodená kabína na červenú, vyradené z cestnej premávky
SPOLU

Záujemca
č.
1
%
zo
Pavol Brisuda
súpisovej
Ponuka Zložená
hodnoty
bez DPH kaucia
173,00 €
173,00
173,00 €
115,33
457,00 €
138,00 €

457,00

972,00 €

138,00

457,00 €

457,00

214,00 €

214,00

1 612,00 € 972,00 €

Správca vyhodnocuje ponuky predložené záujemcom Pavlom Brisudom ako primerané a zároveň
najvyššie. Správca so záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu na odkúpenie vyššie uvedených hnuteľných
vecí.
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Obálka č. 2:
Záujemca: Mgr. Milan Krajčovič, Mariánska 268, 951 45 Horné Lefantovce
Obálka doručená dňa 17.05.2013 o 11:00 hod.
Ponuka na odkúpenie:

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

Ťahač návesu IVECO, NZ 172 AO, VIN: WJMM1VSJ004198896, zelená
100,00 €
farba, havarované - vrak
Ťahač návesu IVECO EUROSTAR LD 440 E 42, NZ 957 AD,
WJMM1VSJ004197539 / 1998, strieborná metalíza, pastelová, Vyradené z 100,00 €
cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO EUROSTAR
LD 440E42 T/P výrobné číslo podvozku: WJMM1VSJ004200315/1998 ŠPZ: 100,00 €
NZ-021 AH, vyradené z cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO 440E43T/P,
výrobné číslo podvozku: WJMM1VSK004240212/2001, ŠPZ: NZ-208 AZ, 100,00 €
biela - prehodená kabína na červenú, vyradené z cestnej premávky
SPOLU

Záujemca
2
Mgr.
Milan %
zo
Krajčovič
súpisovej
Ponuka Zložená hodnoty
bez DPH kaucia
105,00 €

105

105,00 €

105
300,00 €

105,00 €

105

105,00 €

105

420,00 €

300,00 €

Ponuky záujemcu správca vyhodnocuje taktiež ako primerané, nakoľko však boli správcovi doručené
ponuky s vyššou kúpnou cenou, nestáva sa záujemca v I. kole VOS úspešným. Správca záujemcovi
vráti zloženú kauciu.
Obálka č. 4:
Záujemca: Rastislav Hajko AGROTRANS, Jabloňovce 222, 935 06 Jabloňovce, IČO: 35042362
Obálka doručená dňa 20.05.2013 o 08:30 hod.
Ponuka na odkúpenie:

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

Ťahač návesu IVECO EUROSTAR LD 440 E 42, NZ 957 AD,
WJMM1VSJ004197539 / 1998, strieborná metalíza, pastelová, Vyradené z 100,00 €
cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO EUROSTAR
LD 440E42 T/P výrobné číslo podvozku: WJMM1VSJ004200315/1998 ŠPZ: 100,00 €
NZ-021 AH, vyradené z cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO 440E43T/P,
výrobné číslo podvozku: WJMM1VSK004240212/2001, ŠPZ: NZ-208 AZ, 100,00 €
biela - prehodená kabína na červenú, vyradené z cestnej premávky

Záujemca
4
Rastislav
Hajko %
zo
AGROTRANS
súpisovej
Ponuka Zložená hodnoty
bez DPH kaucia
105,00 €

52,50 €

105,00

105,00 €

52,50 €

105,00

105,00 €

52,50 €

105,00

Ponuky záujemcu správca vyhodnocuje taktiež ako primerané, nakoľko však boli správcovi doručené
ponuky s vyššou kúpnou cenou, nestáva sa záujemca v I. kole VOS úspešným. Vzhľadom na to, že
záujemca prejavil záujem aj o kúpu iných súpisových zložiek majetku, o primeranosti ktorej ponuky je
oprávnený rozhodnúť veriteľský výbor, bude záujemcovi vrátená kaucia len v rozsahu 50% z ním
ponúknutej kúpnej ceny za vyššie uvedené hnuteľné veci.
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Obálka č. 5:
Záujemca: Marián Mála, Benkova 6, 949 01 Nitra
Obálka doručená dňa 20.05.2013 o 08:54 hod.
Ponuka na odkúpenie:
súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

Motocykel Adams JL 125 T - 12/JL 125 T - 12A/-, NZ 451 AF, VIN:
350,00 €
LJ5TEC04861040124, strieborná metalíza svetlá
SPOLU

Záujemca
Marián Mála
Ponuka bez Zložená
DPH
kaucia
200,00 €

150,00 €

200,00 €

150,00 €

5
% zo súpisovej
hodnoty
57,14

Správca vyhodnocuje ponuku predloženú záujemcom Mariánom Málom ako primeranú a zároveň
najvyššiu. Správca so záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu na odkúpenie vyššie uvedenej hnuteľnej
veci.
Obálka č. 7:
Záujemca: Ing. Juraj Brestič, č. 964, 951 15 Mojmírovce
Obálka doručená dňa 20.05.2013 o 09:49 hod.
Ponuka na odkúpenie:
súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

AVIA A 31 N-SJA, 9522, 712.18.0, 1983, modrá, nepojazdné
100,00 €
AVIA 31.1N-SK-CHJ II, TNAA31NN000806, 712.18.17, 1992, nepojazdné
150,00 €
Ťahač návesu IVECO, NZ 172 AO, VIN: WJMM1VSJ004198896, zelená
100,00 €
farba, havarované - vrak
Ťahač návesu IVECO EUROSTAR LD 440 E 42, NZ 957 AD,
WJMM1VSJ004197539 / 1998, strieborná metalíza, pastelová, Vyradené z 100,00 €
cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO EUROSTAR
LD 440E42 T/P výrobné číslo podvozku: WJMM1VSJ004200315/1998 ŠPZ: 100,00 €
NZ-021 AH, vyradené z cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO 440E43T/P,
výrobné číslo podvozku: WJMM1VSK004240212/2001, ŠPZ: NZ-208 AZ, 100,00 €
biela - prehodená kabína na červenú, vyradené z cestnej premávky
SPOLU

Záujemca
7
%
zo
Ing. Juraj Brestič
súpisovej
Ponuka Zložená
hodnoty
bez DPH kaucia
110,00 €
110,00
160,00 €
106,67
110,00 €
110,00 €

110,00
110,00

426,00 €

110,00 €

110,00

110,00 €

110,00

710,00 €

426,00 €

Ponuky záujemcu správca vyhodnocuje taktiež ako primerané, nakoľko však boli správcovi doručené
ponuky s vyššou kúpnou cenou, nestáva sa záujemca v I. kole VOS úspešným. Správca záujemcovi
vráti zloženú kauciu.
II.
Správca v súlade s udeleným záväzným pokynom príslušného orgánu vyhodnocuje ako úspešných
záujemcov:
1. Pavol Brisuda, Socovce 15, 038 43, s ktorým správca uzatvorí zmluvu na odkúpenie nasledovných
hnuteľných vecí:
súpisová
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1
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súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

AVIA A 31 N-SJA, 9522, 712.18.0, 1983, modrá, nepojazdné
100,00 €
AVIA 31.1N-SK-CHJ II, TNAA31NN000806, 712.18.17, 1992, nepojazdné
150,00 €
Ťahač návesu IVECO, NZ 172 AO, VIN: WJMM1VSJ004198896, zelená
100,00 €
farba, havarované - vrak
Ťahač návesu IVECO EUROSTAR LD 440 E 42, NZ 957 AD,
WJMM1VSJ004197539 / 1998, strieborná metalíza, pastelová, Vyradené z 100,00 €
cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO EUROSTAR
LD 440E42 T/P výrobné číslo podvozku: WJMM1VSJ004200315/1998 ŠPZ: 100,00 €
NZ-021 AH, vyradené z cestnej premávky
Ťahač návesov značky IVECO továrenská značka, typ: IVECO 440E43T/P,
výrobné číslo podvozku: WJMM1VSK004240212/2001, ŠPZ: NZ-208 AZ, 100,00 €
biela - prehodená kabína na červenú, vyradené z cestnej premávky
SPOLU

Pavol Brisuda
Ponuka Zložená
bez DPH kaucia
173,00 €
173,00 €
457,00 €
138,00 €

%
zo
súpisovej
hodnoty
173,00
115,33
457,00

972,00 €

138,00

457,00 €

457,00

214,00 €

214,00

1 612,00 € 972,00 €

2. Marián Mála, Benkova 6, 949 01 Nitra, s ktorým správca uzatvorí zmluvu na odkúpenie
nasledovných hnuteľných vecí:
súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

Motocykel Adams JL 125 T - 12/JL 125 T - 12A/-, NZ 451 AF, VIN:
350,00 €
LJ5TEC04861040124, strieborná metalíza svetlá
SPOLU

Záujemca
Marián Mála
Ponuka bez Zložená
DPH
kaucia
200,00 €

150,00 €

200,00 €

150,00 €

5
% zo súpisovej
hodnoty
57,14

Toto vyhodnotenie sa týka len zložených ponúk záujemcov, na posúdenie ktorých má správca
kompetenciu aj bez súčinnosti veriteľského výboru, t.j. ponúk záujemcov presahujúcich 50% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku.
V Nitre dňa 20.05.2013
Mgr. Ladislav Barát, správca

K009505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Bella - didaktické hračky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 248/43, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 366 784
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/23/2012 S98
Spisová značka súdneho spisu:
25K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)
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I.

JUDr. Peter Sopko, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu Mgr. Jozef Bella –
didaktické hračky, so sídlom Dlhá ulica 248/43, 905 01 Senica, IČO: 34 366 784, zapísaný
v Živnostenskom registri Obvodného úradu Senica, číslo živnostenského registra 306-7506 v zmysle
záväzného pokynu Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/23/2012-399 zo dňa 9.5.2013

vyhlasuje verejné ponukové konanie

na predaj nasledovných hnuteľných vecí a peňažných pohľadávok:

A/ Hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou 1-80, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 47/2013 zo dňa 7.3.2013 pod položkou K 003717:

Por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Popis

Hodnota
veci (€)
Lopta soft touch mini
10,00
Skrinka systém buk 29
65,00
Stôl obdĺžnikový 80x120 cm
30,00
Stôl okrúhly kov. Buk žltý
40,00
Stôl obdĺžnik 80x120 cm kov. Jelša 30,00
Stôl obdĺžnik 80x120 cm kov. Buk 30,00
Lopta soft touch mini
10,00
Lopta Footsal champion č. 4
15,00
Balančný tanier drevený
20,00
Stolička klasická
17,00
Stôl obdĺžnik. V. 58 cm, zelený
25,00
Stôl polokruh v. 52 cm, červený
35,00
Stôl lichobežník V. 48 cm, červený 28,00
Doska roller
9,00
Poznávaj a hľadaj - hra
16,00
Zábradlie drev. Prírodné
24,00
Púzdro na sĺp volejbal. Sada
12,00
Florbal. Loptička Precission
0,50
Lopta Mini 3
4,03
Lopta basketbal v. 7
3,32
Lopta basketbal v 5
3,00
Lopta Atlanta
3,00
Lopta Houston
3,00
Lopta Dakota
4,00
Lopta World Star gum. 22 cm
0,70
Lopta hádzaná - prípravka
6,00
Lopta hádzaná - Sling mini
8,00
Lopta Flash
3,00
Lopta Miami synt. Koža v 7
9,00
Vedierko veľké
0,30
Rebrík 190 cm
22,00
Lopatka plast.
0,12
Hrabličky 44 cm
0,60
Smart cards Elementary - angličtina 10,00

jednotl. ks Súpisová
spolu (€)
2 20,00
1 65,00
4 120,00
2 80,00
2 60,00
2 60,00
2 30,00
1 15,00
1 20,00
1 17,00
2 50,00
1 35,00
1 28,00
1 9,00
1 16,00
1 24,00
1 12,00
5 2,50
1 4,03
5 16,60
1 3,00
1 3,00
1 3,00
2 8,00
3 2,10
5 30,00
5 40,00
1 3,00
4 36,00
24 7,20
1 22,00
16 1,92
4 2,40
30 300,00

hodnota Stav
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nová
nová
nová
nová
nová
nová
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nová
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nová
nová
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nová
nová
nová
nová
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nová
nová
nová
nová
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119 1 190,00

nová

60 600,00

nová

2
7
5
4
2

4,00
14,00
14,00
3,20
110,00

nová
nová
nová
nová
nová

1
1
1
1
1
2
1
1
1
19
5
3
1
6
1
2
2
2
2
1
1
2

41,00
35,00
42,00
6,00
7,00
8,00
5,00
1,00
9,00
13,30
5,00
30,00
3,00
24,00
4,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,60
7,00
4,80

nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová
nová

12 32,40

nová

4
1
1

48,00
8,00
30,00

nová
nová
nová

68
69
70

Smart cards Pre - Intermediate - 10,00
angličtina
Smart
cards
Intermediate
- 10,00
angličtina
Stuha gymnastická 4 m
2,00
Tyč k stuhe
2,00
Stuha gymnastická 6 m
2,80
Švihadlo JUTA 3m
0,80
Basketbalová
doska
vonk. 55,00
vodovzdorná
Šatňa pre 3 deti - buk
41,00
Stôl okrúhla 100 cm
35,00
Stôl okrúhly 120 cm
42,00
Preteky áut
6,00
Magnetický labyrint
7,00
Stavebnica Mirko
4,00
Méty na vytyčovanie MERCO 24 ks 5,00
Kruh gymnastický 40 cm
1,00
Lopta hádzanárska Standard č. 2
9,00
Expadner klasik 19,5 cm
0,70
Expander BIG 28 cm
1,00
Tyč kmitacia 161 cm
10,00
Záťaž nylon 2x0,5 kg
3,00
Záťaž nylon 2x1,2 kg
4,00
Záťaž nylon 2x1,5 kg
4,00
Spojka Juve - výšková
0,60
Spojka Juve - tyč - tyč
0,60
Spojka Juve - tyč - kruh plochý
0,60
Spojka Juve - tyč - kruh oblý
0,60
Podložka Hugo 140x50x0,8 cm
1,60
Chodúle lyže
7,00
Nádstavec na nohy sada 4 ks 2,40
zelená
Nádstavec na nohy sada 4 ks 2,70
červená
Postieľka ružová 133x58x12 cm
12,00
Koberec izbička
8,00
veľký drevený dom s nábytkom a 30,00
b...
Mikrovlnná rúra - vek cca 8r
8,00
Počítač - vek cca 5r
50,00
Počítač - vek cca 5r
150

1
1
1

8,00
50,00
150

71

Skener - vek cca 6r

50

1

50

72
73
74

10
10
- 15

1
1
1

10
10
15

75

Vysávač - vek cca 10r
Ventilátor - vek cca 10r
Vozík na prepravu tovaru "rudla"
vek cca 8r
Kalkulačka Casio - vek cca 10r

12

1

12

76

Tlačiareň Brother - vek cca 6r

30

1

30

77

Vozík na prepravu tovaru "rudla" - 30
vek cca 8r
Kancelárska váha
40

2

60

používaná, prasknuté sklo, funkčná
nefunkčný
používaný, funkčný, nutné doplnenie
pamäte
používaný,
fukčný,
dlhodobo
nepoužívaný
používaný, funkčný
používaný, funkčný
používaný,
nefunkčný,
nutná
výmena kolies
používaná, funkčná, nutná výmena
batérií
používaná, funkčná, nutná výmena
valca
používaný, funkčný

1

40

Univerz. vozík na prepravu tovaru, 35
vek cca 16r
Tlačiareň Minolta - vek cca 8r
20

1

35

1

20

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

78
79
80

(ďalej len „hnuteľné veci“)
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používaná, funkčná, nutná výmena
batérie
používaný, funkčný, nutná drobná
oprava kolies
používaná, funkčná, nutná výmena
valca
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B/ Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou 81,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 47/2013 zo dňa 7.3.2013 pod položkou K 003717:

Por. Popis
Výška
č.
pohľadávky (€)
81 Peňažná pohľadávka voči Základnej škole Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice, IČO: 31263101 z 315,26
titulu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Fa č. 01200119 na sumu 315,26 € splatná dňa
6.6.2012

(ďalej len „pohľadávky“)

II.
Cena

1. Hnuteľné veci a pohľadávky sú predmetom predaja ako celok (súbor vecí).
2. Výška ponúkanej ceny bez DPH musí byť rovnaká alebo vyššia ako vyššie uvedená súpisová
hodnota hnuteľných vecí (spolu 3940,85 €) a peňažných pohľadávok (spolu 315,26 €).
3. Ponúkaná cena hnuteľných vecí a cena peňažných pohľadávok musí byť v ponuke rozlíšená.
4. K záujemcom ponúkanej cene hnuteľných vecí bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa
platných právnych predpisov.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 03.06.2013 od 8.00 hod.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk: 02.07.2013 do 16.00 hod.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„konkurz Mgr. Jozef Bella – didaktické hračky“, a to na adresu správcu: JUDr. Peter Sopko,
správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr do 16.00 hod posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku
meniť ani vziať späť.
4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
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i.

meno a priezvisko/ obchodné meno,

ii.

trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania

iii.

dátum narodenia/IČO

1. telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu
2. presné označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní bez DPH, výšku a sadbu DPH a celkovú cenu
s DPH.
4. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
v posledný deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nebola označená spôsobom podľa bodu IV odsek 1 týchto súťažných
podmienok sa neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu IV odsek 4 týchto súťažných podmienok,
sa neprihliada.
4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku ako minimálna cena stanovená v bode II odsek 2
týchto súťažných podmienok, sa neprihliada.
5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca jednotlivé ponuky záujemcov vyhodnotí v lehote do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové
podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.
7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné,
aby v lehote, ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku; ustanovenia bodu IV. týchto
súťažných podmienok sa použijú primerane. To neplatí, ak záujemca, ktorého ponuka je
zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý ponúkaný
predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca na druhý ponúkaný
predmet, ibaže by tento iný záujemca bol zhodný so záujemcom s najvyššou zhodnou
ponukou za prvý ponúkaný predmet. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto
zhodné najvyššie ponuky alebo najvyššiu ponuku za oba ponúkané predmety. Za zhodnú
ponuku na účely tohto bodu súťažných podmienok sa považujú ponuky, ktorých rozdiel
v prípade ponúkanej hnuteľnej veci nie je väčší ako 5 eur a v prípade ponúkanej peňažnej
pohľadávky nie je väčší ako 33 eur.
8. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.
9. O skutočnostiach podľa bodu V odseky 6 až 8 týchto súťažných podmienok, ako aj
o dôvodoch, prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu V odseky 1 až 5 týchto súťažných
podmienok, správca vyhotoví úradný záznam.
10. Správca bude vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať záujemcov o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
11. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej zmluvy a túto zmluvu uzavrie v primeranej lehote.
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VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľných vecí v nasledovných termínoch:
1. Dňa 11.6.2013 o 10.00 hod
2. Dňa 18.6.2013 o 10.00 hod
Záujemca je povinný oznámiť správcovi účasť na obhliadke najmenej 5 pracovných dní pred
príslušným termínom obhliadky.
1. Na žiadosť záujemcu správca záujemcovi poskytne relevantné informácie o peňažnej
pohľadávke.
2. Víťaz je povinný zaplatiť vysúťaženú kúpnu cenu najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy podľa
bodu V odsek 11 týchto súťažných podmienok.
3. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uverejnené podmienky súťaže za predpokladu, že
zmena uverejnených podmienok bude zverejnená rovnakým spôsobom ako vyhlásenie
súťaže.

JUDr. Peter Sopko
správca

K009506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
č. 41 - peňažná hotovosť´v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku
úpadcu
Deň zápisu: 24.05.2013

K009507
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K009507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Dezider Mráz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prímoravská 12, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2013 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Dezider Mráz, Prímoravská 12,
841 07 Bratislava, nar. 2.3.1955, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
2K/1/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok,
veriteľa: MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, Nitra 949 01, IČO:34 113 924, iná pohľadávka,
Neuhradený úrok z omeškania vo výške 18%, č.k. 30 Cb 114/98, súdny exekútor JUDr. S. Stodolová,
sp. Zn. EX 640/2002 v celkovej sume: 8 072,90 €.

K009508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hornáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 178, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 994 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/60/2011 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
29K/60/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

P.č. Predmet

Súpisová
Typ zložky
hodnota

príjmy úpadcu v
rozsahu, v akom
môžu byť v
zmysle § 72 ods.
2 ZKR
62 postihnuté
195,21 €
výkonom
rozhodnutia alebo
exekúciou zrážka zo mzdy
za apríl 2013

Deň
zápisu

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

Iná
majetková 23.05.2013
hodnota

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K009509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Čech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 31, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Gunduličova 6, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1633
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Jaromír Čech, nar. 01.03.1984, bytom Námestie 1. Mája 31, 903
01 Senec, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/9/2013, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal
do zoznamu pohľadávok dňa 18.05.2013 pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 5
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 3.663,22 Eur.

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 6
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 1.470,85 Eur.

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 7
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 3.769,30 Eur.

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 8
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 1.568,26 Eur.
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Poradové číslo pohľadávky v zozname: 9
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 1.814,21 Eur.

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 10
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752
Celková prihlásená suma: 734,19 Eur.

V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak
bude v tej istej lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej
pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet číslo 3125949256/0200 vedený vo VÚB, a.s., variabilný
symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 23.05.2013
JUDr. Peter Vrábel, správca

K009510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2013
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2013 S1477
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: TECHNOLIVING, s.r.o.. so sídlom: Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 31 619 321 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vl. č. 31537/T, v zmysle § 8 ods. 4. Zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možno nahliadať do
správcovského spisu v konaní 36R/4/2013 v kancelárií správcu Pekárska 11, 917 01 Trnava
v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod.
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Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne
na adrese správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com , alebo telefonicky na tel. č.
033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K009511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: David Turlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 167, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2013 S1179
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Súpisová
Číslo
zložka
Suma Mena
faktúry
majetku č.
1
1
485,50 EUR 20060923
€
11
2
844,00 EUR 0900127
€
11
3
811,22 EUR 0900117
€
10
4
565,08 EUR 20080906
€
5
6
7
8
9

600,00
EUR 20080904
€
23
229,37 EUR
€
18
073,33 EUR
€
12
009,00 EUR
€
17
463,80 EUR
€

20080843
20080840
20080837
0900044

10

15
657,83 EUR 20081204
€

11

14
542,31 EUR 20081232
€

12

9
260,08 EUR 20080214
€

13
14

9
557,03 EUR 0900372
€
14
075,75 EUR 900482

Dátum
splatnosti

Právny
dôvod

Dlžník
Obchodné meno

Sídlo

31
447 1 485,50 €všeobecná
384
36
11 844,00
12.5.2009
270
všeobecná
€
857
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
11 811,22
16.5.2009
854
všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
€
371
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
10 565,08
25.10.2008
854
všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
€
371
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
25.10.2008
854 600,00 €všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
371
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
23 229,37
12.10.2008
854
všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
€
371
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
18 073,33
12.10.2008
854
všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
€
371
43
Zmluva o CONTENT
SK, Košice, 040
12 009,00
11.10.2008
854
všeobecná
preprave LOGISTICS s.r.o.
11, Werferova 1
€
371
SK, Stará
36
Zmluva o
17 463,80
1.3.2009
SL - KOV, s.r.o.
Ľubovňa, 064 01, 514
všeobecná
preprave
€
Továrenská 7
390
CZ, Olomouc,
26
Zmluva o
779 00,
15 657,83
2.2.2009
EBR TRADE, s.r.o.
302
všeobecná
preprave
Roosveltova
€
471
520/100
30
Zmluva o Albín Mikolajčík SK, Novoť, 029
14 542,31
12.2.2009
221
všeobecná
preprave AM Transport
55, Novoť 170
€
668
CZ, Střelské
25
Zmluva o IPM TRANSPORT Hoštice, 387 15,
19.2.2008
181 9 260,08 €všeobecná
preprave s.r.o.
Střelské Hoštice
548
13
SK, Bratislava,
44
Zmluva o INTERSPEDICO
7.8.2009
811 04, Boženy
661 9 557,03 €všeobecná
preprave SK, s.r.o.
Nemcovej 8
908
SK, Košice, 040
36
Zmluva o EUROLOGISTIKA,
14 075,75
15.11.2009
01, Južná trieda 794
všeobecná
preprave s.r.o.
€
9.11.2006

SK, Modra, 900
Zmluva o IMPEXO agencies,
01, Pod vinicami
preprave spol s r.o.
35
SK, Senica, 905
Zmluva o
HAVERY spol. s r.o. 01, Kalinčiakova
preprave
295/9

Súpisová
Podstata
IČO hodnota
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14
15

16

17
18
19
20
21

075,75 EUR 900482
€
16
946,95 EUR 900438
€

preprave s.r.o.

01, Južná trieda
74
CZ, Praha, 120
00, Legerova
60/758

794
všeobecná
€
406
63
16 946,95
670
všeobecná
€
551
26
236 1 200,00 €všeobecná
672

1.10.2009

Zmluva o CT - PARCEL
preprave EXPRESS, s.r.o.

19.9.2009

Zmluva o
KPM trading s.r.o.
preprave

CZ, Jihlava, 586
01, Legionářú 11

14.9.2009

Zmluva o EURODOPRAVA
preprave spol. s r.o.

SK, Martin, 036
08, Kratinova 71

0900260 2.8.2009

Zmluva o Compass DKD
preprave Czech s.r.o.

CZ, Brno, 616
00, Minská 58

0900251 5.7.2009

Zmluva o
J Sped, s.r.o.
preprave

0900165 30.5.2009

Zmluva o
BH ŠPED, s.r.o.
preprave

900467

Zmluva o
Tibor Dudek
preprave

1
200,00 EUR 900401
€
33
660,00 EUR
€
1
236,08 EUR
€
25
881,70 EUR
€
29
848,08 EUR
€
14
059,67 EUR
€

15.11.2009

Deň vydania: 29. mája 2013

900396

22.10.2009

22

24
605,53 EUR 9000002 14.4.2009
€

Zmluva o
DAMAXX s.r.o.
preprave

23

13
528,45 EUR 9000003 14.5.2009
€

Zmluva o
DAMAXX s.r.o.
preprave

24

27
017,94 EUR 9000004 14.6.2009
€

Zmluva o
DAMAXX s.r.o.
preprave

25

683,26
EUR 9000005 14.7.2009
€

Zmluva o
DAMAXX s.r.o.
preprave

CZ, Hlučín, 748
01, Ostravská
751/85
SK, Bratislava,
851 01,
Kopčianska 78
SK, Šaštín Stráže, 90842,
Domky 392
SK, Nová
Ľubovňa, 065 11,
Nová Ľubovňa č.
167
SK, Nová
Ľubovňa, 065 11,
Nová Ľubovňa č.
167
SK, Nová
Ľubovňa, 065 11,
Nová Ľubovňa č.
167
SK, Nová
Ľubovňa, 065 11,
Nová Ľubovňa č.
167

31
33 660,00
561
všeobecná
€
292
26
963 1 236,08 €všeobecná
892
27
25 881,70
804
všeobecná
€
259
35
29 848,08
833
všeobecná
€
432
43
14 059,67
023
všeobecná
€
967
44
24 605,53
262
všeobecná
€
035
44
13 528,45
262
všeobecná
€
035
44
27 017,94
262
všeobecná
€
035
44
262 683,26 €všeobecná
035
358
841,96 €

spolu

K009512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: TECHNOLIVING, s.r.o.. so sídlom: Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 31 619 321 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vl. č. 31537/T,podľa ustanovení § 126 ZKoR zvoláva schôdzu veriteľov v konaní 36R/4/2013, ktorá sa
bude konať na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava dňa 30.07.2013 o 11,00 hod. Prezentácia
účastníkov od 10,00 hod do 11,00 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické
osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
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Deň vydania: 29. mája 2013

Program schôdze:
1.Otvorenie
2.Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3.Informácia o stave spoločnosti
4.Voľba veriteľského výboru
5.Záver
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K009513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ševček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/20/2013, zo dňa 16.05.2013, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 99/2013 dňa 24.05.2013 som bol ustanovený za správcu úpadcu: Jozef
Ševček, Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec, nar. 22. 06.1952. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca
oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 36K/20/2013S1477 je možno nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do
15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633, alebo emailom: bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský – správca

K009514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ševček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Deň vydania: 29. mája 2013

Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/20/2013, zo dňa 16.05.2013, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 99/2013 dňa 24.05.2013 som bol ustanovený za správcu úpadcu: Jozef
Ševček, Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec, nar. 22. 06.1952.. V zmysle ustanovení § 32 ods. 7
písm. b) oznamujem, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je 42 000 46 941/3100 . Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou
musí byť zložená samostatná kaucia.
JUDr. Erik Bilský – správca

K009515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ševček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/20/2013, zo dňa 16.05.2013, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 99/2013 dňa 24.05.2013 som bol ustanovený za správcu úpadcu: Jozef
Ševček, Sládkovičova 2513/56, 920 01 Hlohovec, nar. 22. 06.1952.. V zmysle ustanovení § 34 ZKR
zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.08.2013 o 11,00 v kancelárií správcu.
Program schôdze: 1. Prezentácia, 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, 3.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKoR, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver
Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra,
zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie s osvedčeným
podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Erik Bilský - správca

K009516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FPK Invest, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 306
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2011 S373
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty
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Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu (zahrnutých do tohto návrhu čiastkového
rozvrhu výťažku): 10.000,00 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate (zahrnutých do tohto návrhu čiastkového rozvrhu výťažku):
5.457,22 EUR
Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín (v úradných hodinách v pracovných dňoch od
09:00 do 15:00), pričom v lehote 30 dní od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku môže
požiadať veriteľský výbor, aby proti tomuto návrhu uplatnil odôvodnené námietky.
V Trenčíne 24.05.2013
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K009517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Matuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 480/67, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/44/2012 S373
Spisová značka súdneho spisu:
28K/44/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO
PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Andrej Jaroš, správca s adresou kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín,
značka správcu S373, ako správca úpadcu Pavla Matušku, s trvalým bydliskom Partizánska 480/67,
914 51 Trenčianske Teplice, dátum nar.: 18.08.1961, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín
pod spisovou značkou 28K/44/2012,
na základe záväzného pokynu Slovenskej republiky - Daňového úradu Trenčín ako zástupcu veriteľov
a príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ako „ZKR“) zo dňa 06.05.2013.
týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných
do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu ako súboru vecí, pričom stanovuje pre 1. kolo
verejného ponukového konania tieto podmienky:
Podmienky ponukového konania
(1. kolo)
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Andrej Jaroš, správca s adresou
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373 (ďalej ako
„vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu Pavla Matušku, s trvalým bydliskom Partizánska 480/67,
914 51 Trenčianske Teplice, dátum nar.: 18.08.1961 (ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania sú nasledovné hnuteľné veci, ktoré boli zapísané do
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Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
Predmetom tohto ponukového konania sú nasledovné hnuteľné veci, ktoré boli zapísané do
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej ako „Hnuteľné veci“). Súpis všeobecnej podstaty,
ktorý obsahoval Hnuteľné veci, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2013 s dátumom
vydania 19.02.2013.

OV 102/2013

2.

Hodnota
EUR

v

Popis

Výrobné a evidenčné číslo

VIN:
LC2U6005081100440,
1 200,00 EUR Motocykel KYMCO AGILITY 50
TN870AE
Motorové vozidlo SSANGYONG VIN: KPTS0A1KS6P033248,
2 2 500,00 EUR
KYRON
TN133CR
Vysokozdvižný vozík MITSUBISHI
3 3 000,00 EUR
Výrobné č.: EF17B15265
FG20K
Lyžiarske
vybavenie
(lyže,
4 20,00 EUR
lyžiarky, palice)
5 20,00 EUR
mobilný telefón SONY ERICSSON 5 740,00 EUR SPOLU

Poznámky
EČV: rok výroby: 2008, stav: používaný funkčný
EČV: rok výroby: 2006, stav: použivaný funkčný
rok výroby: 2002, stav: použivaný funkčný
stav: opotrebovaný
stav: opotrebovaný

1. Hnuteľné veci budú v prvom kole ponúknuté na predaj výhradne spoločne ako súbor vecí,
pričom kúpna cena v prvom kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako súpisová
hodnota majetku, t. j. 5.740,00 EUR.
2. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za Hnuteľné veci ako súbor vecí.
3. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky ponuky kupujúcich a verejné ponukové konanie na
predaj súboru majetku zrušiť (vyhlásiť za neúspešné) a prípadne následne vyhlásiť druhé kolo.
4. Záujemca o kúpu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou doručiť
vyhlasovateľovi na adresu kancelárie návrh na kúpu v zalepenej obálke s výrazným
označením: Ponuka – verejné ponukové konanie – súbor majetku Pavol Matuška.
Uzávierka ponúk pre prvé kolo ponukového konania je: 14.06.2013. Návrhy na kúpu musia byť
do tohto dátumu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa (odovzdanie zásielky na
poštovú prepravu najneskôr dňa 14.06.2013 sa považuje za doručenie v lehote).
5. Návrh na kúpu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné, že záujemca
má záujem o kúpu Hnuteľných vecí ako súboru vecí a návrh kúpnej ceny (najmenej vo výške
súpisovej hodnoty Hnuteľných vecí). Návrh na kúpu musí obsahovať presnú identifikáciu
záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum nar. a rodné číslo
v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo (miesto podnikania) a IČO v prípade
právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov. Návrh zaslaný právnickou osobou musí
byť podpísaný oprávnenými osobami konať v mene právnickej osoby podľa obchodného
registra. V prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis
splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť overený.
6. Obálka musí ďalej obsahovať identifikáciu záujemcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska v prípade fyzickej osoby a obchodné meno a sídlo v prípade právnickej
osoby
7. Návrh doručený vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúci všetky náležitosti je pre záujemcu
záväzný a vyhlasovateľom vymáhateľný. Späťvzatie návrhu musí byť doručené
vyhlasovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie návrhov, v opačnom prípade
vyhlasovateľ na toto nemusí prihliadnuť.
8. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční do 30 pracovných dní odo dňa
uzávierky ponúk v kancelárii vyhlasovateľa.
9. Kupujúci - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutej
kúpnej ceny zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, a to
najneskôr do 30 dní od otvorenia obálok, o čom bude vyhlasovateľom bezodkladne písomne
informovaný.
10. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú cenu, môže týchto záujemcov vyhlasovateľ
písomne vyzvať, aby v dodatočnej lehote 5 dní od doručenia výzvy ponuku navýšili, pričom
úspešný záujemca bude určený ako záujemca, ktorý dodatočne ponúkne najvyššiu cenu.
11. Vyhlasovateľ nie je povinný písomne oznamovať neúspešným záujemcom neúspech
v ponukovom konaní.
12. Stanovený kupujúci – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný uzatvoriť kúpnu
zmluvu, najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom
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zmluvu, najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia vyhlasovateľa o úspechu v ponukovom
konaní. Zaplatením sa rozumie odpísanie peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho alebo
doklad z banky o vklade peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. V prípade, ak toto
vyhlasovateľ nesplní, môže vyhlasovateľ rozhodnúť, že úspešným záujemcom sa stáva
záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu alebo prvé kolo ponukového konania
zrušiť a vyhodnotiť ako neúspešné. Úspešný záujemca je povinný zaplatiť kúpnu cenu
a prevziať si Hnuteľné veci do 15 dní od podpisu Kúpnej zmluvy. V opačnom prípade je
vyhlasovateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a pokračovať v ponukovom konaní
(úspešným záujemcom sa stáva záujemca, ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu) alebo
prvé kolo ponukového konania zrušiť a vyhodnotiť ako neúspešné.
13. Ďalšie podrobnejšie informácie o Hnuteľných veciach alebo ponukovom konaní môže
záujemca získať v kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do
15:00) alebo na telefónnom čísle 032/640 17 60.

OV 102/2013

V Trenčíne dňa 24.05.2013

.............................................................
JUDr.
správca úpadcu Pavol Matuška

Andrej

Jaroš

K009518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 259, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 091 345
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu - Ottó Mészáros, nar. 27.05.1963, bytom 943 61 Salka 259,
fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ottó Mészáros, s miestom podnikania 943
61 Salka 259, IČO: 41 091 345 (ďalej len „Úpadca“), spoločnosť I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., komanditná spoločnosť so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.
841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436, so sídlom kancelárie
v Nitrianskom kraji: Farská 25, 949 01 Nitra zverejnil dňa 26.04. 2013 v Obchodnom vestníku č. OV
81/2013 pod č. K007395 oznam o zvolaní schôdze veriteľov, kde v bode 4. programu chybou v písaní
uviedol nesprávnu formuláciu "Voľba zástupcu veriteľov" namiesto správnej formulácie "Voľba
zátupcov veriteľov". Svoju chybu v písaní týmto opravuje na správne znenie bodu 4. programu
schôdze veriteľov na "Voľba zástupcov veriteľov". Ostatné ustanovenia oznamu zostávajú nezmenené.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K009519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDEN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 854 847
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 29. mája 2013

Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
28K/70/2012S1394
28K/70/2012
Iné zverejnenie

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej
lehote v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ
Jana Mácová, SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica
Zástupca veriteľa: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO
36 832 006
Prihlásená suma celkom: 49.726,00,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: JM-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K009520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKLOTEX Revúca, s.r.o. "v konkurze"
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:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ : Ing. Andrej Konkoľ, správca konkurznej podstaty úpadcu
SKLOTEX Revúca, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca, IČO: 31 581
692 (ďalej v texte len „úpadca“) na základe záväzného pokynu udeleného veriteľským výborom
a zabezpečeným veriteľom vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú a oddelenú podstatu ako 2 samostatných súborov majetku (hnuteľných
a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt), a to: súbor majetku č. I
špecifikovaný nižšie a súbor majetku č. II špecifikovaný nižšie. Správca odpredá súbor majetku č.
I a/alebo súbor majetku č. II za najvyššiu ponuku, minimálne v hodnote súčtu súpisovej hodnoty
všetkých súpisových zložiek majetku uvedených v príslušnom súbore majetku č. I, a to 134 650,- Eur
alebo súbore majetku č. II, a to 1 019 937,34 Eur, prípadne v oboch súboroch majetku.
Bližšie informácie možno získať v kancelárii správcu na ulici T. Vansovej 2333/28, 960 01 Zvolen – po
predchádzajúcej dohode so správcom – písomne alebo telefonicky na t.č. 045/5382799 alebo
elektronickou poštou na adrese: dpejchalova@arkonas.sk

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
Verejné ponukové konanie bude prebiehať na základe oznámenia zverejneného v Obchodnom
vestníku SR. Oznámenie o ponukovom konaní sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho
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vestníku SR. Oznámenie o ponukovom konaní sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Ponuky záujemcov budú doručované v lehote 10 dní
od zverejnenia oznámenia na adresu sídla správcu. Ponuky musia byť doručené správcovi najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie do 16:00 hod. v sídle správcu.
OV 102/2013

- Riadne podaná je ponuka, ktorá je v súlade so všetkými náležitosťami ďalej uvedenými.
- Ponuka záujemcu sa predkladá :
písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu určenú v inzeráte,
v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 1K/45/2012 neotvárať“, tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú v oznámení.
-Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v oznámení, sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto
ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
-Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
predaja, inak na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre
záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania
správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
-Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Označenie záujemcu - presná identifikácia záujemcu a doklad o registrácii záujemcu (výpis
z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 15 dní, predložené
doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie), v prípade záujemcov fyzických osôb je
potrebné priložiť fotokópiu občianskeho preukazu
b) Označenie predmetu kúpy – súbor majetku č. I , súbor majetku č. II, obidva súbory majetku
spoločne
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie príslušného súboru majetku. Kúpna cena musí byť
minimálne v hodnote súčtu súpisovej hodnoty všetkých súpisových zložiek majetku uvedených
v príslušnom súbore majetku č. I alebo súbore majetku č. II, prípadne v oboch súboroch majetku
d) Doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predmet kúpy ako zálohy na bankový účet
úpadcu vedený v ČSOB, a.s., č.ú. 4016869200/7500.
e) Doklad preukazujúci finančné krytie minimálne vo výške ponúknutej sumy za predaj súboru majetku
(výpis z účtu, Zmluva o pôžičke) ku dňu podania ponuky záujemcom,
f) Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní,
g) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich
podpísané oprávnenou osobou.
- V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady
súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom
jazyku).
- V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť
plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa .
- Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej
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- Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej
ceny ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk a to najneskôr v deň a hodinu uvedenú
v inzeráte. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu.
OV 102/2013

- Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového
konania sa nebude brať zreteľ.
- Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude publikovaná v oznámení, správca za
prítomnosti nezúčastnenej osoby otvorí obálky s ponukami, preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
- Ponuky doručené v lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania
správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich. Víťazom ponukového konania sa
stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania, v návrhu Kúpnej
zmluvy predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk
si správca vyhradzuje právo výberu záujemcu.
- Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote 15 dní
od vyhodnotenia ponukového konania. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
- Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej
kúpnej ceny najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk
jednotlivým záujemcom.
- Záujemca, ktorý bude v rámci speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu správcom
vyhodnotený ako úspešný je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za príslušný súbor majetku
najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania
úspešného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
- V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť
Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa
pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30%
ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu
zloženú záujemcom.
Ak víťazný záujemca neuhradí ponúknutú cenu v stanovenej lehote ako víťaz súťaže nastúpi ďalší
záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania, ktorý ponúkol druhú
najvyššiu kúpnu cenu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

SÚBOR MAJETKU č. I

Súčet súpisových hodnôt všetkých súpisových zložiek majetku zaradených v súbore majetku č. I:
134 650,- Eur

HNUTEĽNÉ VECI
por.č. popis

ks Jednotková cena
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OV 102/2013
7
10
12
17
25
39
44
45
48
59

Prevíjačka perliniek
Prevíjací stroj MENZEL
Kompresor Atlas Copco GA75VSD – 13 FF
Tlaková nádoba Tlakon 1600 l
Snovadlo Hacoba veľlké č. 240 cm
Tkací stroj PN 130 FS M1+pec a veľkonábal
vozík na osnovy
vozík na tkaninu
prevíjací stroj BASTIAN typ 22103
vozík na osnovy ručný

1
1
1
1
1
18
1
1
2
1

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY
popis
ochranná známka SKLOTEX, č. zápisu 208674

Deň vydania: 29. mája 2013
1 000,00 €
1 500,00 €
10 000,00 €
300,00 €
40 000,00 €
2 000,00 €
300,00 €
500,00 €
20 000,00 €
50,00 €

1 000,00 €
1 500,00 €
10 000,00 €
300,00 €
40 000,00 €
36 000,00 €
300,00 €
500,00 €
40 000,00 €
50,00 €

register
Register ochranných známok

Súpisová hodnota
5000,- €

SÚBOR MAJETKU č. II

Súčet súpisových hodnôt všetkých súpisových zložiek majetku zaradených v súbore majetku č. II:
1 019 937,34 Eur

POZEMKY (všeobecná podstata)
Por. č. Druh
Výmera v m2 Štát Obec K.ú.
č. LV p.č.
Spoluvl. podiel Súpisová hodnota
1
Zastavané plochy a nádvoria 105
SR Revúca Revúca 4521 1665/6 2/3
700,00 €
2
Zastavané plochy a nádvoria 248
SR Revúca Revúca 4526 1692 1/1
2 480,00 €

POZEMKY (oddelená podstata)
Por. č. Druh
1
2
3
4
5
6
7
8

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

Výmera
2
vm
2570
354
2513
3160
1241
499
13217
39

Štát Obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca

4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513
4513

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

25 700,00 €
3 540,00 €
25 130,00 €
31 600,00 €
12 410,00 €
4 990,00 €
132 170,00 €
390,00 €

Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Revúca

1678
1686/15
1686/17
1686/21
1686/25
1687/2
1688/1
1698/17

STAVBY (oddelená podstata)
Por. č. Popis
9
10
11
12

Štát obec

budova
SR
vrátnica
SR
výrobná
hala
klimatizačné SR
zariadenie
výrobná hala elektrosklo
SR

K.ú.

č. LV parc .č. Spoluvl. podiel Súpisné č.

Revúca Revúca 4513 1678
1/1
Revúca Revúca 4513 1698/17 1/1
Revúca Revúca 4513 1686/15 1/1
Revúca Revúca 4513 1686/17 1/1
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1241
1280

Súpisová
hodnota
100 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
80 000,00 €
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13
14
15

výrobná hala lanárska výroba
výrobná hala lanárska výroba
sklad chemikálií

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 29. mája 2013

SR Revúca Revúca 4513 1686/21 1/1
SR Revúca Revúca 4513 1686/25 1/1
SR Revúca Revúca 4513 1687/2 1/1

HNUTEĽNÉ VECI
por.č. popis
1
Snovadlo Hacoba BUB 1000
2
Združovák Hacoba BUB 1000
3
Tkáčsky stav PN 130 FS
4
Tkáčsky stav Tearherst 220
5
Tkáčsky stav Tearherst 150
6
Tkáčsky stav PN 170/M1
8
Paketovací lis PLKB
9
Rema stojan
11
Kompresor Atlas Copco GA 55C-7,5 WP FF
13
Váha transporta – 500kg
14
Vysokozdvižný vozík Balcancar 1000 kg
15
vysokozdvižný vozík Balcancar 500 kg
16
Vysokozdvižný vozík BT 2000
18
Paketovacie vozíky ručné
19
Kompresor
20
Úpravárenská linka Elitex 1,2m
21
Navíjací stroj Bastian 1,2 m
22
Plynové infražiariče
23
Tkací stroj Terhaerst SL 220
24
Tkací stroj Terhaerst SL 230
26
Tužiaca linka Elitex 2m
27
Navíjacie zariadenie Bastian 2m
28
Paketovací lis Italiana prese
29
Vysokozdvižný vozík Daewo B20S
30
Manipulačný vozík Kohl
31
Plneautomat. dvojitý zmäkčovač vody WGD
32
Odplyňovač OPL 1, nádrž NV2/OPL prísl.
33
Parný kotol HVE 32 s prísl.
34
plynový infražiarič ADRIAN s prísl.
35
plynové kotle Viessmann VITODENS 200 s prísl.
36
zásobníkový ohrievač Viessmann VOTOCEL-B 100
37
MaR a riadiaci systém SIEMENS k Viessmann
38
úpravňa vody KINETICO ERWSK 25
40
Linka na rohovníky
41
stroj na čistenie paprskov
42
paletové vozíky ručné
43
pracovný stôl
46
chladnička
47
písacie stoly
49
Váha 50 kg
50
šlichtovací stroj WOLMA PLATT
51
DEMAG
52
Nízkozdvižný vozík BT
53
nízkozdvižný vozík SAXBY
54
nabíjačka
55
Váha 200 kg
56
Manipulačný vozík pri Bastiane
57
manipulačný vozík na trubice
58
paletové vozíky ručné
60
regulačná stanica plynu
61
pracovné stoly
62
nabíjačka usmerňovač
63
lis mechanický
64
váha do 100 kg
65
mechanická písla
66
profilové nožnice
67
mostový žeriav
68
kladkostroj

ks
1
2
27
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
14
22
9
1
1
1
1
1
1
1
1
13
3
1
1
1
1
1
1
4
2
5
1
1
7
3
1
4
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Jednotková cena
41 000,00 €
10 000,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
100,00 €
8 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
50,00 €
200,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
8 000,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
100,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
100,00 €
1,00 €
200,00 €
20,00 €
300,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
1 000,00 €
1,00 €
30,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
500,00 €
500,00 €
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30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

Súpisová hodnota
41 000,00 €
20 000,00 €
32 400,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 400,00 €
2 000,00 €
200,00 €
8 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
100,00 €
200,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
14 000,00 €
22 000,00 €
9 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
8 000,00 €
13 000,00 €
24 000,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
100,00 €
4,00 €
2,00 €
5,00 €
100,00 €
1,00 €
1 400,00 €
60,00 €
300,00 €
400,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
40,00 €
1 000,00 €
3,00 €
30,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
500,00 €
500,00 €
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Konkurzy a
reštrukturalizácie

zváracie súpravy plyn- kyslík
horák na naftu
el. bojler 2001
chladnicka calex 1001
pracovný stôl
kovové skrine
kaliaca pec
stojanová brúska
stojanová vrtačka
nástrojová brúska BN 102
pracovný stôl
stojanová brúska BL CO
rozbrusovačka
zváračka ZU 315-31
Závitorez 200B
zváračka WTU 315-3
ohýbačka rúr
pracovný stôl
okružná písla rok v.1951
hrubovačka rok v.1951
pásová píla PPN 80
kompresor výrobné č.28713
sušiaca pec PREMED
trhačka KOVOSTAV
muflová pec
sušiaca pec KCW 100
klimatizačná pec TER -5/1
sušička
viják
zákrutomer
rezačka POLYTEX
analytická váha
viazačka LAMIREX
trhačka TIRATEX 2602
trhačka SDO TEXTENSER
chladnička CALEX 225l
florometer
hrubkomer
stolová váha do 5 kg
laboratórne stoly
kovové skrine
stôl drevený
lavica drevená
stolička
varič dvojplatnička
kovové skrine
stôl drevený
lavica drevená
chladnička 100l
stôl kovový konferenčný
stolička kovová
oválny stôl kovový
stolička kovová
prac.kan.stôl
počítač OPTILEX 745
monitor HP 1530
klávesnica techn
myš genius
počítač COMPAQ
Monitor 1502
klávesnica techn
myš genius
stolička čalúnená
konf.stolík kruhový
kreslo koženkové
stena tmavá13dielna
stena svetlá 8 dielna

Deň vydania: 29. mája 2013
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
29
3
5
10
1
24
2
2
1
1
3
1
8
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1

100,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
1,00 €
100,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
1,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
1 000,00 €
300,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
200,00 €
50,00 €
500,00 €
500,00 €
1,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €
5,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
0,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
1,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
100,00 €
30,00 €
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100,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
10,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
1,00 €
100,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
3,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €
1 000,00 €
900,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
400,00 €
50,00 €
500,00 €
500,00 €
1,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
30,00 €
145,00 €
3,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
80,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
0,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
1,00 €
12,00 €
1,00 €
6,00 €
100,00 €
30,00 €
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

kreslo čalúnené
tlačiareň HP las1020
skrinková zostava 6 dielna
prac. kan.stôl
kreslá
počítač FUJUTSU Siemens
Monitor
klávesnica techn
myš genius
multifuknčné zariadenie EPSON
chladnička CALEX 225l
tlačiareň Minolta
kuchynská linka zostava
stôl jedálenský
stolička drevená
kuch. linka zostava
obývacia stena zostava
kanc. Stôl
stolička otočná
tlačiareň HP las1018
počítač MSI
monitorMicroscan
klávesnica
myš
kancel.prac. Stôl
stoličky otočné
stolička čalúnené
konf. Stolík
Chladnička 130 l Polar
skrinková zostava 4 diely
počítač COMPAQ
počítač HP Povion
monitor Belinea
monitor DELL
klávesnica HP
myš genius
tlačiareň HP lasejet 1020
obývacia zostava
kancelársky pracovný st.
stolička otočná
stolička čalúnená
zasadací stôl
kreslo
konferenčný stolík
skrinková zostava 6 dielov
stolička čalúnená
stolička otočná
kanc.prac. Stôl
skrinková zostava 9 dielov
konferenčný stolík
čalúnené kreslo
otočná stolička
stolička čalúnená
registračka kovová
počítač COMPAQ
Monitor HP1502
klávesnica KME
myš genius
tlačiareň HP 2030
kanc. Zostava 15 dielna
počítač ASUZ
monitor Benq
klávesnica techn
myš
tlačiareň HP laserjet P1006
prac. Kanc. Stôl
stolična otočná

Deň vydania: 29. mája 2013
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
23
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

5,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
5,00 €
30,00 €
20,00 €
5,00 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €
1,00 €
50,00 €
50,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
1,00 €
1,00 €
20,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
3,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
30,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
1,00 €
1,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
1,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
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10,00 €
40,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
5,00 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
55,00 €
23,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
1,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
1,00 €
1,00 €
20,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
21,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
3,00 €
5,00 €
30,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
3,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
1,00 €
1,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
1,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

stolička čalúnená
vešiak kovový
tkací stroj PN 170 BF
tkací stroj PN 130 FS
tkací stroj PN 125 FS M1
Prevíjací stroj MENZEL
sekací stroj Pierva T
Tkací stroj ACUTIS 225
tkací stroj Terhaerst 320
traktor Zetor 6211, rok výroby 1991, EČ: RA979AA
Škoda Fábia 1,2, rok výroby 2003, EČ: BB341BG
Škoda Felícia 1,3 combi, rok výroby 1996, EČ: RA778AI
Škoda Felícia 1,3, rok výroby 1995, EČ: RA779AI
vnútroareálový rozvod plynu
stredotlaká prípojka zemného plynu
sušiaca komora 2m
zobjemňovací stroj Dietze Schell DS 60

Deň vydania: 29. mája 2013
1
1
6
28
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

HNUTEĽNÉ VECI - výrobky
por.č. popis
1
E 99-120P, š.1,07m

množstvo
107,00

m

2

E69-127 A3, čierna,š.1m

207,00

m

3

E 99-206 P, š.1m

6 774,00

m

4

E 99-206 A3, š.1m

5 061,00

5

E 1313-380 P, š.1m

68,00

m

6

E 1313-401 A3,š.1,20m n.kv.

501,60

m

7

E 1313-381 P,š.1,20 m,kpr.1/3

3 676,80

m

8

R4x5/150 A1/S oboj.lepivá

16 552,70

m

9

R3x6-4/90,š.0,90m II.kv.

53,10

m

10

R 3,6x4/90,š.0,50m II.kv.

805,50

m

11

R 3,6x4-90, š.0,20m

479,40

m

12

R5x5/70 A1,š.1m II.kv

2 300,00

m

13

R5x5/70 A1,modrá, š.1m

150,00

m

14

R5x5/70 A1,modrá, š.1m RM

651,00

m

15

R5x5/70 A1,modrá, š.1m II.kv.

2 371,00

m

16

R5x5/75 A1,š.1m

1 329,00

m

17

R5x6/125 A1, š.1m

317,00

m

18

R5x6/125A1,modrá š.1m

426,00

m

19

R5x5/133 A1,š.1m RM

36,00

m

20

R5x5/145 A1,š.1m. II.kv.

100,00

m

21

R5x5/145A1, žltá,š.10RM

37,00

m

22

R4x5/150 A1, š1m,RM

93,00

23

R4x4/165 A1, zelená,š1m,II.kv.

34,00

m

24

R13x13/135A1,oranž.,š.1mRM

3 523,00

m

25

R13x13/135A1,oranž.,š.1m II.kv.

14 316,00

26

R13x13/135A1,oranž.,š.1m N kv.

3 364,00

m

27

R13x13/135A1,modrá, š.1m,BL.II.

1 500,00

m

28

R10x10/150 A1, oranž.š.1m

589,00

m

29

R10x10/150 A1, oranž.š.1m II.kv.

66,00

m

3,00 €
3,00 €
200,00 €
200,00 €
100,00 €
500,00 €
1,00 €
1,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
500,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
400,00 €

jednotková cena
2 0,528 €

súpisová hodnota
56,47 €

2 0,644 €

133,31 €

2 0,654 €

4 429,52 €

2
m 0,767 €

3 880,77 €

2 0,903 €

61,40 €

2 0,780 €

391,30 €

2 0,959 €

3 527,15 €

2 0,661 €

10 934,71 €

2 0,332 €

17,62 €

2 0,332 €

267,35 €

2 0,369 €

176,66 €

2 0,315 €

725,19 €

2 0,349 €

52,28 €

2 0,349 €

226,87 €

2 0,315 €

747,58 €

2 0,345 €

458,77 €

2 0,455 €

144,17 €

2 0,455 €

193,74 €

2 0,498 €

17,92 €

2 0,426 €

42,82 €

2 0,500 €

18,54 €

2
m 0,498 €

46,30 €

2 0,465 €

15,78 €

2 0,418 €

1 473,32 €

2
m 0,375 €

5 369,93 €

2 0,236 €

792,89 €

2 0,375 €

562,65 €

2 0,438 €

258,10 €

2 0,395 €

26,07 €
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3,00 €
3,00 €
1 200,00 €
5 600,00 €
100,00 €
500,00 €
1,00 €
1,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
500,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
800,00 €
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Deň vydania: 29. mája 2013
2 0,349 €

232,45 €

2 0,408 €

138,82 €

2 0,408 €

590,40 €

2
m 0,471 €

113,14 €

2 0,501 €

142,84 €

2 0,395 €

691,25 €

30

R10x10/115 A1, oranž.š.1m II.kv.

667,00

31

R5x7/115 A1,š.1m

340,00

m

32

R5x7/115 A1,š.0,40m

1 446,00

m

33

R10x7/160 A1, š.0,40m

240,00

34

R7x7/160 A1,š.1m

285,00

m

35

R7x7/105 A1,š.1m

1 750,00

m

36

R 330 II.A

37,00

37

R5x5/75 A1-II-kv.

1 200,00

m

38

R7x7/160 A1 biela II.A š.100cm

450,00

m

39

R7x7/160 A1,biela, Nš.100cm

50,00

m

40

R5x5/75 biela N,š.100cm

50,00

m

41

R5x5/75 biela I.A rezaná 100/3cm

1 734,00

m

42

R5x5/75 biela I.A. Rezaná 100/2cm

573,50

43

R13x13/135A1 modrá š.100cm

1 610,00

m

44

R10x1/130 A1, š.0,50 m.300bm

535,00

m

45

R10x10/130 A1, š.0,50 m, rekl.

236,50

46

R10x10/130 A1, š.0,50m, II.kv.

1 234,00

m

47

R10x10/130 A1, š.0,90 m

54,00

m

48

R10x10/130 A1, š.0,90 m rekl.

2 614,30

m

49

R10x10/130 A1, š. 0,90 m. II. kv.

1 666,80

m

50

R10x10/130 A1, š.1m. II. kv.

299,00

m

51

R10x10/130 A1, š. 1,20m

297,60

m

52

R5x5/145 biela – II.A. SOAS, š.100cm

50,00

m

53

R10x10/150 S1, š.0,50 IA

476,00

m

54

PM 180, š.1m

1 060,00

m

55

PM 180 š.1m. II. kv.

100,00

m

56

Pl 145/20 /10x10/

20,00

m

57

PL 145/25

180,00

m

58

Pl 145/20 HU plastové

82,50

m

59

Al 145/20 HU hliníkové

25,00

m

60

rohovník DELKAR vzorka

82,50

m

2
m 0,747 €

27,63 €

2 0,284 €

340,56 €

2 0,451 €

203,00 €

2 0,301 €

15,04 €

2 0,207 €

10,36 €

2 0,345 €

598,58 €

2
m 0,345 €

197,97 €

2 0,250 €

402,66 €

2 0,435 €

232,62 €

2
m 0,435 €

102,83 €

2 0,392 €

483,36 €

2 0,435 €

23,48 €

2 0,435 €

1 136,70 €

2 0,392 €

652,89 €

2 0,392 €

117,12 €

2 0,435 €

129,40 €

2 0,427 €

21,36 €

2 0,512 €

243,33 €

2 0,690 €

731,82 €

2 0,621 €

62,13 €

2 0,309 €

6,17 €

2 0,313 €

56,36 €

2 0,217 €

17,89 €

2 0,214 €

5,34 €

2 0,206 €

17,00 €

m

HNUTEĽNÉ VECI - nedokončená výroba
por.č. popis
1
R 5x5/70 A1 II.A pal.7,biela

množstvo
772,0

2

R 5x5/70 A1 II.A pal.7,modrá

428,0

3

R 5x5/75 A1 II.A pal.7,biela

250,0

4

R 7x7/105 A1S2

80,0

5

R 10x10/130 A1 I.A-rez.50cm,pal.13,biela

2 730,5

6

R 10x10/130 A1 II.A-rez.50cm(10,11,14,16)biela

3 225,0

7

R 10x10/130 A1 I.A -tkáčovňa š.1,20m,biela

2 260,0

8

R 10x10/150 A1-bez samolepu š.1,20m,tehlová

480,0

9

R 10x10/130 A1 I.A -bastianajII.Abiela

10

R 10x10/130 A1 I.A -tkáčovňa š.1,04 300mbiela

m

jednotková cena
2 0,340 €

súpisová hodnota
262,48 €

2
m 0,340 €
2
m 0,340 €

145,52 €

2
m 0,480 €
2
m 0,425 €

38,40 €

m

2 0,425 €

85,00 €

1 160,46 €
1 370,63 €

2
m 0,425 €
2
m 0,425 €

960,50 €

850,0

2
m 0,425 €

361,25 €

478,4

2
m 0,425 €

203,32 €
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11

R 10x10/105 A1 š.0,75m, oranžová

322,5

12

R 10x10/105 A1 š.0,75m, modrá

247,5

13

R 10x10/105 A1 š.0,75m, žltá

312,8

14

R 13x13/135 A1 II.A pal.15,17,19,oranžová

15

R 13x13/135 A1 II.A pal.18, modrá

16

R 13x13/135 A1 N, modrá

582,0

17

R 330

425,0

18

R 7x7/75 A1- II.A pal.7

19

Deň vydania: 29. mája 2013
2
m 0,425 €
2
m 0,425 €

137,06 €

132,92 €

3 038,0

2
m 0,425 €
2
m 0,405 €

2 997,0

2 0,405 €

m

105,19 €

1 230,39 €
1 213,79 €

2
m 0,405 €
2
m 0,770 €

235,71 €

572,0

2
m 0,320 €

183,04 €

R 7x7/160 A1 II.A pal.7

45,0

19,04 €

20

R 2,5x2,5/230 š1,1,režná

528,0

2
m 0,423 €
2
m 0,560 €

21

PM 180-protišmyková mriežka,biela

500,0

22

E 99 -58 P

1 336,0

23

E 99-206 A3

1 000,0

24

E 1313-381 P

740,0

25

E 1313-401 A3

450,0

26

E 99-230 P

260,0

27

E 99 -215 A3,čierna

194,0

28

E 1313 -390

760,0

29

UTE 80

2 360,0

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

EC 9 -68 tex
EC 13 -136tex
EC 300 tex
PR 120- 1200tex
Synthomer 10 656 neriedený
Tubicoat ADK AF-neriedený
Agitan 282
Expancel
Apretan
Apretan v roztoku
Kappamid RS-50
Kappamid RS-50 v roztoku
Bezaprint BLAU BGN,modrá
Bezaprint ORANGE BRT,oranžová
Bezaprint GELB B36N,svetložltá
Bezaprint SCHWARZ B-DC,čierna
Bezaprint ROT B-2G,červená
Bezaprint GREEN BT,zelená
Tubifast
Drevená paleta
Trubice 152 (1050x152x12mm)
RECO 45/13 - 135,A3-109

2 089,0
1 998,0
1 150,0
294,0
2 270,0
500,0
60,0
2,0
85,0
34,0
80,0
35,0
15,0
15,0
2,0
13,0
2,5
20,0
26,0
7,0
114,0
4 060,0

52

RECO 55/20-200-nesprac,režná

66 800,0

53

RECO 55/22 - 220,režná

3 552,0

54

E 99-206 - čierna,A3 -101B

150

55
56
57
58
59
60

EC 68 tex-osnovy nesprac
Tenký útok - reklamácia
Ukamyl 55
Duvilax B
120 x1000x12
152x1000x12

2 078,0
150,0
150
1200,0
88
100,0

327,25 €

295,68 €

2 0,680 €

340,20 €

2
m 0,365 €
2
m 0,670 €

487,64 €

2 0,950 €

703,00 €

2
m 0,989 €
2
m 0,663 €

445,05 €

2 0,766 €

148,60 €

2
m 0,929 €
2
m 0,461 €

706,04 €

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ks
ks
2
m
2
m
2
m
2
m
kg
kg
kg
kg
ks
ks

1,600 €
1,600 €
1,604 €
0,991 €
1,350 €
2,235 €
5,860 €
10,165 €
1,080 €
1,080 €
3,290 €
3,290 €
4,830 €
5,510 €
6,470 €
2,720 €
8,680 €
8,173 €
1,550 €
5,300 €
3,910 €
0,380 €

3 342,40 €
3 196,80 €
1 844,60 €
291,35 €
3 064,50 €
1 117,50 €
351,60 €
20,33 €
91,80 €
36,72 €
263,20 €
115,15 €
72,45 €
82,65 €
12,94 €
35,36 €
21,70 €
163,46 €
40,30 €
37,10 €
445,74 €
1 542,80 €

0,420 €

28 056,00 €

0,440 €

1 562,88 €

0,700 €

105,00 €

1,600 €
1,600 €
1,363 €
1,010 €
3,720 €
4,920 €

3 324,80 €
240,00 €
204,38 €
1 212,00 €
327,36 €
492,00 €

m

m

m

670,00 €

172,33 €

1 087,96 €

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová
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Súpisová
hodnota
neuhradená cena diela – fa č. EUROFORGE-SK, spol. s r.o.,Brnenská 29/10,691 06 Veľké 507,50 €
11120028
Pavlovice, ČR, IČO: 28344359
neuhradená cena diela – fa č. CEILHIT, S.L., Camino de la Riereta 28,08907 Barcelona, 290,86 €
3072011
Španielsko

Suma Mena Právny dôvod vzniku
507,50 €
290,86 €

Deň vydania: 29. mája 2013

Obchodné meno a sídlo dlžníka

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY
popis
ochranná známka RECO, č. zápisu 205475

register
Register ochranných známok

Súpisová hodnota
2500,- €

K009521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BB SK STEEL s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 42, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 031 216
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2012 S1295
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
BB SK STEEL s.r.o. "v konkurze", so sídlom Mlynská 42, 976 11 Selce, IČO: 36 031 216 týmto v
súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Erik Melicherčík, Juraja
Fándlyho 1060/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 40 045 463 v celkovej výške 53.990,53 Eur, ktoré
boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Jana Jandová, správca

K009522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 388 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 30/2012 S1464
Spisová značka súdneho spisu:
1K 30/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
P.č. Právny dôvod

Deň
zaradenia

Odberateľ
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
reštrukturalizácie
Odberateľ

OV 102/2013

P.č. Právny dôvod

Pohľadávka z obchodného
styku na základe vystavenej
22
faktúry VF100024 (vrátane
DPH) , nesplatená časť faktúry

Pohľadávka z obchodného
styku na základe vystavenej
23
faktúry VF130001 (vrátane
DPH)

MEANDER PARK, s.r.o., „v
konkurze“, Jegorovova 14072/29,
974 01 Banská Bystrica,
nástupnícka organizácia MBL –
správcovská spoločnosť, s.r.o.,
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
MEANDER PARK, s.r.o., „v
konkurze“, Jegorovova 14072/29,
974 01 Banská Bystrica,
nástupnícka organizácia MBL –
správcovská spoločnosť, s.r.o.,
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

Právny dôvod
Popis položky
Pohľadávka z bankového účtu
1642792059/0200, vedený
24
Účtovný zostatok k 31.03.2013
pobočkou Všeobecnej úverovej
banky
SPOLU za súpisovú zložku majetku: Peňažná pohľadávka

Deň vydania: 29. mája 2013

zaradenia
do súpisu

hodnota v
€

22.05.2013 52 570,27 €

22.05.2013 23 224,16 €

22.05.2013

64,59 €
75 859,02 €

V Rakovej, 24.05.2013
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K009523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BB SK STEEL s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 42, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 031 216
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2012 S1295
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
BB SK STEEL s.r.o. "v konkurze", so sídlom Mlynská 42, 976 11 Selce, IČO: 36 031 216 týmto v
súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Gamalift s.r.o., Čiližská
38, 821 07 Bratislava, IČO: 35 927 747 v celkovej výške 5 123,72 Eur, ktoré boli doručené správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Jana Jandová, správca

K009524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 388 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 29. mája 2013

Raková 683, 023 51 Raková
1K 30/2012 S1464
1K 30/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Oprava súpisovej zložky por. č. 23 z dôvodu nesprávne uvedeného čísla faktúry.
VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
P.č. Právny dôvod

Deň
Súpisová
zaradenia do hodnota v
súpisu
€

Odberateľ

Pohľadávka z obchodného MEANDER PARK, s.r.o., „v konkurze“,
styku na základe vystavenej Jegorovova 14072/29, 974 01 Banská
23 faktúry VF100025 (vrátane Bystrica, nástupnícka organizácia
DPH), nesplatená časť
MBL – správcovská spoločnosť, s.r.o.,
faktúry
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

22.05.2013 23 224,16 €

V Rakovej, 24.05.2013
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K009525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G-SANITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 25, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 916
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2012 S1611
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

AB restructuring k.s. – Správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 19, 811
09 Bratislava, správca úpadcu: G-SANITA, s.r.o., Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35
971916, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
bola doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečeného veriteľa: VB LEASING SK, spol.
s r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31378528.
Prihláška pohľadávky je vo výške 13 212,04 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurz
e
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 29. mája 2013

AB restructuring k.s.
správca

K009526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JB Invest, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 34, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 675 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2012/S1450
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová
zložka
majetku
č.
1
pozemok
Názov
katastrálneho
územia:
Hviezdoslavov,
okres
Dunajská
Streda
Číslo
Listu
vlastníctva:
974
parcely
registra
C
Popis:
orná
pôda
Parcelové číslo: 380/946, 380/954 - 380/969, 380/981 - 380/984, 380/996 - 380/998, 386/1, 386/2,
386/4 - 386/5, 386/7 - 386/10, 386/12 -386/16, 386/18 - 386/25, 386/28-386/30, 386/32-386/37,
386/39-386/41, 386/41, 386/43 - 386/134, 386/137 - 386/145, 386/420 - 386/424,
Popis:
ostatné
plochy
Parcelové číslo: 386/398, 386/399, 386/432, 386/433, 386/6, 386/3, 380/999, 380/920
Popis:
zastavané
plochy
a
nádvoria
Parcelové
číslo:
386/437386/452
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
:
1/1
Hodnota
zapisovaného
majetku:
2.706.837,00
Eur
Zabezpečovacie
právo:
Zabezpečovacie
právo
(záložné
právo)
v
prvom
poradí
Opis zabezpečovacieho práva: "Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 2210-21324/1"
zo
dňa
23.01.2009
opis zabezpečenej pohľadávky: V 234/09 záložná zmluva právoplatná 27.1.2009,V 458/09 záložná
zmluva právoplatná
11.2.2009,
V
639/09
záložná
zmluva
právoplatná
17.2.2009
Výška
zabezpečenej
pohľadávky:
2.611.330,53
Eur
Zápis
v
zozname
pohľadávok
:17/P
Označenie zabezpečeného veriteľa: 1. PILLARS ASSOCIATED LIMITED, Bancroft Court, Allen
Edwards Drive 59, Londýn SW8 2BL, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Zabezpečovacie
právo:
Zabezpečovacie
právo
(záložné
právo)
v
prvom
poradí
Opis zabezpečovacieho práva: Na základe "Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.
2210-21324/1"
zo
dňa
23.01.2009
opis zabezpečenej pohľadávky: V 234/09 záložná zmluva právoplatná 27.1.2009,V 458/09 záložná
zmluva právoplatná
11.2.2009,
V
639/09
záložná
zmluva
právoplatná
17.2.2009
Výška
zabezpečenej
pohľadávky:
572.940,11
Eur
Zápis
v
zozname
pohľadávok
:3/B
Označenie zabezpečeného veriteľa: 2. BAYSTON TECHNOLOGY LIMITED, The Studio, St. Nicholas,
Close, Elstree, Herts WD6 4EW, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
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OV 102/2013

K009530
Spisová
značka:

Deň vydania: 29. mája 2013

2K/66/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: Mgr. Peter Podolský, Námestie SNP 13, 811
06 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti TOPRAK GLOBAL, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 13,
811 06 Bratislava, IČO: 36 831 263, uznesením č. k. 2K/66/2012-213 zo dňa 17.04.2013, zastavil pre
nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: TOPRAK GLOBAL, s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 36 831 263. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
Mgr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K009531
Spisová
značka:

4K/73/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Stavby Systém, s.r.o., so sídlom
Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 36 399 957, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: dlžníka: Stavby Systém, s.r.o., so sídlom Obchodná 396, 811 06 Bratislava, IČO: 36 399 957, o
určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36,
821 08 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 122,06 €, ktoré mu bude vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 239/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Viola Dudáková, so
sídlom kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 873,83
€, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 239/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009532
Spisová
značka:

4K/17/2011

Okresný súd Bratislava I, v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ľuboš Varga, nar. 22.02.1970, bytom
Ružinovská 5865/3, 821 02 Bratislava, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu
na odvolanie z funkcie správcu
Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
OV
102/2013
vydania:bytom
29. mája 2013
Okresný
súd Bratislava I, v konkurznej veci
úpadcu: Ing. Ľuboš Varga, nar.Deň
22.02.1970,
reštrukturalizácie
Ružinovská 5865/3, 821 02 Bratislava, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu správcu
na odvolanie z funkcie správcu

rozhodol

Súd odvoláva spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava z funkcie správcu úpadcu: Ing. Ľuboš Varga, nar.
22.02.1970, bytom Ružinovská 5865/3, 821 02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009533
Spisová
značka:

4K/2/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: CONUS MINUS, spol. s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Račianska 90, 831 02 Bratislava, IČO: 31 381 448, v mene ktorého koná Svitlica Željko,
Belinského 3, 851 01 Bratislava, právne zastúpeného: JUDr. Miroslav Pekár, Krížna 52, 821 08
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CONUS MINUS, spol. s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Račianska 90, 831 02 Bratislava, IČO: 31 381 448
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: CONUS MINUS, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Račianska 90, 831 02 Bratislava, IČO: 31 381 448, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009534
Spisová
značka:

4K/26/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Vaceková,
nar. 08.12.1978, bytom SNP 19, 900 01 Modra, správcom ktorého JUDr. Viera Kubicová, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 68, 810 08 Bratislava 2, o vrátení preddavku úpadcovi k rukám správcu
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 68, 810 08 Bratislava 2, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D
19, pol. reg. 49/13 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Sekcia edičných činností
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OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie
reštrukturalizácie
Záhradnícka 68, 810 08 Bratislava 2, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D
19, pol. reg. 49/13 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009535
Spisová
značka:

4K/75/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: KILIAN SK, spol. s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Stolárska 23, 831 06 Bratislava, IČO: 35 814 411, v mene ktorého koná likvidátor:
JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, vo veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KILIAN SK, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Stolárska 23, 831
06 Bratislava, IČO: 35 814 411, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03
Bratislava, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
50,32 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Ing. Peter Hargaš, Toryská 34,
821 07 Bratislava, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Peter Starinský, so sídlom
kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 216,29 €, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K009536
4K/75/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- dlžníka: KILIAN SK, spol. s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Stolárska 23, 831 06 Bratislava, IČO: 35 814 411, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Eva
Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, uznesením zo dňa 27.03.2013, č. k.
4K/75/2012-49, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: KILIAN SK, spol.
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Stolárska 23, 831 06 Bratislava, IČO: 35 814 411. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23.04.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K009537
Spisová
značka:

3K/2/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Tibor Karlik, Na barine 7, 841 03 Bratislava,
likvidátor dlžníka: STAF-SLOVAKIA TRADE AND FREIGHT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Karpatská 2,
811 05 Bratislava, IČO: 31 326 129, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAFSLOVAKIA TRADE AND FREIGHT, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO: 31
326 129
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08
Bratislava, značka správcu: S 277, paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných
výdavkov v celkovej výške 269,05 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Alica Salajková, Miletičova 70,
Bratislava, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 277, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 932,93 € , a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K009538
Spisová
značka:

1K/30/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav
Melicherík, nar. 18.10.1970, bytom Slobody 432/88, 962 61 Dobrá Niva, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská
Bystrica o návrhu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Sociálna poisťovňa,
so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 965,95 Eur a namiesto veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 658,86
Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 965,95 Eur a namiesto veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 658,86 Eur.
Sekcia edičných činností
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P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania a
namiesto veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom
Konkurzy
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava reštrukturalizácie
vo výške 965,95 Eur a namiesto veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 658,86 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009539
Spisová
značka:

2K/32/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Šulek, nar. 14. 01. 1960,
bytom 980 13 Hrnčiarska Ves, Maštinec 11 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Vladimír Šulek, nar. 14. 01. 1960, bytom 980 13
Hrnčiarska Ves, Maštinec 11.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Martina Garaja,
so sídlom kancelárie Veľká Lehota 232, 966 41 Veľká Lehota.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
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ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
reštrukturalizácie
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
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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OV 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K009540
1K/22/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján
Vrábeľ, nar. 27.01.1950, bytom Okružná ulica 1302/12, 962 12 Detva, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica o návrhu
nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35
776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 382,44 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 382,44 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009541
Spisová
značka:

1K/64/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
AGROSLATINA, družstvo, so sídlom Cintorínska 7, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 31 581 889,
správcom ktorého je Konkurzný správca , k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica o návrhu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 19 152,56 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 19 152,56 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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
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Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten,
koho sa prevod alebo prechod
reštrukturalizácie
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009542
1K/29/2013
Spisová
značka:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci veďte
spisovú značku:
1K/29/2013
vo veci
navrhovateľa: Marta Kopernická, nar. 01.02.1956, bytom Nábrežná 12/43, 968 01 Nová
Baňa
proti
dlžníkovi: Marko Adamec, nar. 25.03.1971, bytom Vysoká 17, 969 01
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 29.07.2013 o 09:00 h na Okresnom súde Banská Bystrica,
Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, 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 trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 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.
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a
skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred
vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd
neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom
len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009543
Spisová
značka:

1K/29/2013

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/29/2013
vo veci
navrhovateľa: Marta Kopernická, nar. 01.02.1956, bytom Nábrežná 12/43, 968 01 Nová
a ním označeného veriteľa: TEMPUS AWT BAVARIA, s.r.o., Zuzanu Doubravovú, SPRAVBYT, s.r.o.,
CETELEM SLOVENSKO a.s., ESSOX SK s.r.o.
proti
dlžníkovi: Marko Adamec, nar. 25.03.1971, bytom Vysoká 17, 969 01
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 29.07.2013 o 09:00 hod na Okresnom súde Banská Bystrica,
Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Marko Adamec, nar. 25.03.1971, bytom Vysoká 17, 969 01, a to:
veriteľa č. 1: Marta Kopernická, nar. 01.02.1956, bytom Nábrežná 12/43, 968 01 Nová
veriteľa č. 2: TEMPUS AWT BAVARIA, s.r.o., Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
veriteľa č. 3: Zuzanu Doubravovú, nar. 11.07.1979, Cintorínska 49, 968 01 Nová Baňa
veriteľa č. 4: SPRAVBYT, s.r.o., Nám. Ľ Štúra 13, 974 05 Banská Bystrica
veriteľa č. 5: CETELEM SLOVENSKO a.s., panenská 7, 812 36 Bratislava
veriteľa č. 6: ESSOX SK s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 812 36 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste 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 upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Všetky dôkazy a
skutočnosti musia predložiť alebo označiť skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred
vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd
neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom
len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
spravodlivosti Slovenskej
republiky
Ak ste zamestnaný (á), oznámte Ministerstvo
svojmu zamestnávateľovi,
že ste
predvolaný (á). Toto upovedomenie a
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
svoj občiansky preukaz doneste soasebou
!
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účastníci konania sú povinní označiť dôkazyKonkurzy
na preukázanie
svojich tvrdení. Všetky dôkazy a
a
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
skutočnosti musia predložiť alebo označiťreštrukturalizácie
skôr, ako súd vyhlási rozhodnutie vo veci samej, resp. pred
vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, pretože na dôkazy označené a predložené neskôr súd
neprihliada (§ 120 ods. 1, 4 O. s. p.). Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom
len za podmienok uvedených v § 205a O. s. p.!

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009544
Spisová
značka:

1K/31/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Dobias, nar. 05.03.1960,
bytom Hviezdoslavova 279/43, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Miroslav Dobias, nar. 05.03.1960, bytom Hviezdoslavova
279/43, 965 01 Žiar nad Hronom.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kováčika, so sídlom
kancelárie Komenského 3, p.p. 525, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
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
Sekcia edičných činností
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
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vestníka
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko
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Sídlo redakcie:
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vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky
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pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
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OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
reštrukturalizácie
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
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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
reštrukturalizácie

OV 102/2013
K009545
Spisová
značka:

Deň vydania: 29. mája 2013

1K/63/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A.B.A. spol. s
r.o., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 31 611 095, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2079/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Zuzana Šimová, so sídlom kancelárie Komenského 18, 984 01 Lučenec o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
prevodu pohľadávky v konkurznom konaní z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 16 995,50 Eur a z veriteľa Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 112 471,33 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 16 995,50 Eur a z veriteľa Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 112 471,33 Eur na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009546
Spisová
značka:

1K/56/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Július
Abrahám, nar. 22. 09. 1966, bytom D. Ertla 1450/3, 960 01 Zvolen, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica o
návrhu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 35,53 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava vo výške 35,53 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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.
OV 102/2013

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009547
Spisová
značka:

1K/38/2011

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír
Víglaský, bytom Veľká Lehota 187, 966 41 Veľká Lehota, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. František Vavráč, so sídlom Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
prevodu pohľadávky v konkurznom konaní z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 2 053,79 Eur a z veriteľa Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 9 188,93 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 2 053,79 Eur a z veriteľa Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava vo výške 9 188,93 Eur na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009548
Spisová
značka:

1K/30/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavel Bartík, nar. 17.01.1961,
bytom Uňatín 60, 962 41 Bzovík, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavel Bartík, nar. 17.01.1961,
bytom Uňatín 60, 962 41 Bzovík, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
OV 102/2013

Súd ustanovuje Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979
01 Rimavská Sobota do funkcie predbežného správcu dlžníka Pavel Bartík, nar. 17.01.1961, bytom
Uňatín 60, 962 41 Bzovík.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K009549
31K/48/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s.,
so sídlom Jesenského č. 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045, o výmene správcu podstaty takto
rozhodol

O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Mlynárska č. 19,
Košice 040 01, zn. správcu: S733.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Radlinského č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K009550
31K/55/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: KW TRANS s.r.o., so
sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 36 599 697, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE KONKURSVERWALTER MANIK k. s., so sídlom kancelárie Národná tr. 4, 040 01 Košice.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 102/2013
Poučenie:

Deň vydania: 29. mája 2013

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K009551
31K/6/2007
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Adamčíková, nar.
23.12.1963, Berehovská 21, 075 01 Trebišov, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE KONKURSVERWALTER MANIK k. s., so sídlom kancelárie Národná tr. 4, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K009552
Spisová
značka:

31K/60/2012

Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci zastaveného konkurzného konania začatého na návrh
navrhovateľa: PEKÁREŇ U JARKY s.r.o. v likvidácii, so sídlom Galaktická 1/A, Košice 040 12, IČO: 36
573 299 v zastúpení: Ing. Alfonz Tkáč, likvidátor, bytom Levočská č. 5, Košice 040 12, o priznaní
odmeny predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. , so sídlom
kancelárie, Holubyho č. 12, Košice 040 01, zn. správcu: S1155, odmenu vo výške 663,88 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. , so sídlom kancelárie,
Holubyho č. 12, Košice 040 01, zn. správcu: S1155, náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
813,35 €.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej sume 1.477,23 € predbežnému správcovi: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. , so sídlom
kancelárie, Holubyho č. 12, Košice 040 01, zn. správcu: S1155, z preddavku evidovaného na tunajšom
súde v zázname o zložení pod položkou denníka D18-32/12, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42činností
ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
Sekcia edičných
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda,
v čom savestníka
toto rozhodnutie alebo postup súdu
Redakcia
Obchodného
Sídlo
redakcie:domáha
Námestie(§
slobody
12, Bratislava
považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ
205 ods.
1 O.s.p.).
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
Konkurzypredbežný
a
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
reštrukturalizácie
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K009553
Spisová
značka:

31K/60/2012

OZNAM

Okresný súd Košice I o veci navrhovateľa - dlžníka: PEKÁREŇ U JARKY s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Galaktická 1/A, Košice 040 12, IČO: 36 573 299 v zastúpení: Ing. Alfonz Tkáč, likvidátor, bytom
Levočská č. 5, Košice 040 12, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/60/2012 - 102 zo
dňa 08. 04. 2013 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: PEKÁREŇ U JARKY s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Galaktická 1/A, Košice 040 12, IČO: 36 573 299, pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 05. 2013.

Okresný súd Košice I dňa 22.5.2013
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K009554
Spisová
značka:

26K/19/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Marek Vician, nar.
06.06.1986, bytom Ostravská 6, 040 11 Košice, korešpondenčná adresa: P.O. BOX T11, 040 01 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Ivan Leľo, so sídlom kancelárie
Alžbetina 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1471.
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 oSekcia
týchtoedičných
skutočnostiach
a v lehote 45 dní od ustanovenia do
činností
Obchodného vestníka
funkcie záverečnú správu o majetnosti Redakcia
alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom,
Sídloaspoň
redakcie:
12, konkurzu
Bratislava ako aj záver o možnosti
či majetok dlžníka bude postačovať
naNámestie
úhradu slobody
nákladov
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
odporovania právnym úkonom dlžníka.
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Alžbetina 28, 040 01 Košice, zn. správcu: S1471.
Konkurzy a
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej 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 20.5.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009555
Spisová
značka:

26K/11/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Peter Majerčík, nar.
14.01.1980, bytom S. Chalupku 1768/11, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marián Páll, so sídlom
kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej 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).

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 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009556
Spisová
značka:

26K/57/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: COEXIM, s.r.o., so sídlom Húskova 81, 040 23
Košice, IČO: 36 568 350 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie M.R.
Štefánika 32, 075 17 Trebišov, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Vladimír Besler, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 32,
075 17 Trebišov, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 100,42 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi Ing. Vladimír Besler, so
sídlom kancelárie M.R. Štefánika 32, 075 17 Trebišov odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške
764,30 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 16.11.2012 položka denníka D18 16/2012 na č. ú. 4007387066/7500 vedený v ČSOB, a.s., do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca,
zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009557
Spisová
značka:

26K/23/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Erik Ammer, nar. 23.03.1982,
Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice o návrhu správcu úpadcu: Mgr. Martin Galgoczy, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, značka správcu: S1560 na uloženie záväzného
pokynu v rámci pôsobnosti príslušného orgánu takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise oddelenej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 59B/2013 zo dňa 25.03.2013 a to byt zapísaný na liste
vlastníctva č. 12163, nachádzajúci sa v obci Košice, katastrálne územie Severné mesto, súpisné číslo
1718, vchod č. 10, 1.poschodie, výmera 51
m2,podiel
1/1.
Podiel priestoru na spoločných častiach a
Sekcia
edičných
činností
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku
397/10000. Bytový dom stojí na
Redakcia Obchodného
vestníka
Sídlo redakcie:
slobody
12, Bratislava
parcele registra „C“ č 2005, zapísanej
na listeNámestie
vlastníctva
č. 12163,
zastavané plochy a nádvoria
Tel. č.397/10000,
02/57 10 10 01,
www.justice.gov.sk
výmera 752 m2, spoluvlastnícky podiel
ktorý
je správca povinný speňažiť verejnou dražbou,
pričom organizáciou dražby je oprávnený poveriť dražobníka podľa osobitného predpisu za
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a) Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, teda poverí predajom
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Konkurzy a
Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise oddelenej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 59B/2013 zo dňa 25.03.2013 a to byt zapísaný na liste
vlastníctva č. 12163, nachádzajúci sa v obci Košice, katastrálne územie Severné mesto, súpisné číslo
1718, vchod č. 10, 1.poschodie, výmera 51 m2,podiel 1/1. Podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 397/10000. Bytový dom stojí na
parcele registra „C“ č 2005, zapísanej na liste vlastníctva č. 12163, zastavané plochy a nádvoria
výmera 752 m2, spoluvlastnícky podiel 397/10000, ktorý je správca povinný speňažiť verejnou dražbou,
pričom organizáciou dražby je oprávnený poveriť dražobníka podľa osobitného predpisu za
nasledovných podmienok:
a) Správca predmetný majetok speňaží v zmysle § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, teda poverí predajom
majetku dražobníka. Výberom dražobníka súd poveruje správcu. Dražobník, s ktorým správca podpíše
zmluvu o vykonaní dražby je povinný ju vykonať v súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách v platnom znení. Predmetom zmluvy s dražobníkom bude kompletné odborné a organizačné
zabezpečenie dražby, zabezpečenie aktuálneho znaleckého posudku, vykonanie obhliadok predmetu
dražby, vyhotovenie oznámenia o dražbe a jeho doručenie zákonom stanoveným osobám a vykonanie
samotnej dražby,
b) Minimálne prihodenie v dražbe bude 1.000 EUR
c) Dražobná zábezpeka bude 5.000 EUR
d) Najnižšie podanie v prvom kole bude najmenej vo výške - hodnote nehnuteľnosti určenej
znaleckým posudkom, pričom v prvom kole dražby nie je oprávnený licitátor znížiť najnižšie podanie
pod hodnotu znaleckého posudku.
OV 102/2013

e) V prípade, ak prvé kolo dražby nebude úspešné, uskutoční sa opakovaná dražba na základe
zmluvy uzatvorenej s dražobníkom, pričom najnižšie podanie v druhom kole musí byť najmenej vo
výške 90 - tich percent hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom.
f) Odmena pre dražobníka bude určená podľa nasledujúcej tabuľky:
Odmena v % z výťažku dražby
5,8
0 - 16 600
5,3
16 600,01 - 33 200
4,3
33 200,01 - 49 800
3,3
49 800,01 - 99 600
2,8
99 600,01 - 166 000
2,3
viac ako 166 000

Cena dosiahnutá vydražením v €

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009558
26K/53/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: STEUL, s.r.o., so sídlom Rovníková 3, 040 12
Košice, IČO: 36 462 951 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová PhD., so sídlom
kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Slávka Molčanyiová PhD., so sídlom kancelárie Klokočov
45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 388,72 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi Ing. Slávka Molčanyiová
PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270 odmenu a náhradu
Sekcia edičných činností
výdavkov spolu vo výške 1 052,60 EURRedakcia
z preddavku
evidovaného
Obchodného
vestníka v zázname o zložení zo dňa
16.11.2012 položka denníka D18Sídlo
- 16/2012
na
adresu
správcu
Slávka Molčanyiová PhD., so
redakcie: Námestie slobody 12, Ing.
Bratislava
02/57 10 10do
01,3www.justice.gov.sk
sídlom kancelárie Klokočov 45, 072Tel.
36č.Klokočov,
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Konkurzy a
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing.
Slávka Molčanyiová PhD., so sídlom kancelárie Klokočov
reštrukturalizácie
45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 388,72 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi Ing. Slávka Molčanyiová
PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270 odmenu a náhradu
výdavkov spolu vo výške 1 052,60 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa
16.11.2012 položka denníka D18 - 16/2012 na adresu správcu Ing. Slávka Molčanyiová PhD., so
sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca,
zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009559
Spisová
značka:

26K/4/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IMID a.s., so sídlom Špitálska 6, 071 01
Michalovce, IČO: 36 196 169 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: IMID a.s., so sídlom Špitálska 6, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 196 169.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Mgr. Martin Galgoczy, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
1832, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1560 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.
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
Sekcia edičných činností
predpisov, ďalej len ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
začína konkurz.
Konkurz
sa považuje
za vyhlásený
Tel. č. 02/57
10 10 01,
www.justice.gov.sk

Vyhlásením konkurzu sa
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
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 29. mája 2013

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).
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).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka

V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť
uvedená
aj skutočnosť,
Sídlo redakcie:
Námestie
slobody
12, Bratislavana základe ktorej má
Tel. č. od
02/57
10 10závisí
01, www.justice.gov.sk
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka,
ktorej
vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na85istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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Prihláška
sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a Konkurzy
bydlisko alebo
a názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
OV 102/2013
Deň vydania: 29. mája 2013
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
reštrukturalizácie
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).
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2013

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 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009560
Spisová
značka:

31K/25/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom Einsteinova
25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381, zastúpený: Advokátska kancelária ECKER - KÁN &
PARTNERS, s.r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: DUNAJ PETROL TRADE, a.s., so sídlom Záhradnícka 16, 945 01
Komárno, IČO: 36 527 319, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka DUNAJ PETROL TRADE, a.s., so sídlom Záhradnícka 16,
945 01 Komárno, IČO 36 527 319.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.5.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K009561
31K/53/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M.M. GROUP SK s.r.o., so
sídlom Novomeského 10, 949 11 Nitra, IČO: 35 854 031, o nevyplatenej časti preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 754,10
eura vracia navrhovateľovi.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra poukázať navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 754,10 eura zaplatenú na účet súdnych
preddavkov a vedenú pod položkou D130-91/12 do 10 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.5.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K009562
Spisová
značka:

1K/41/2011

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného
maléhočinností
konkurzu na majetok úpadcu Ján Drzewiecki,
Sekcia edičných
Redakcia
vestníka
nar. 16.05.1969, bytom Weilburská 2396/1,
060Obchodného
01 Kežmarok,
IČO: 43 531 822, správcom ktorého je
redakcie:Radničné
Námestie slobody
12, Bratislava
JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlomSídlo
kancelárie
námestie
33, 085 01 Bardejov, o návrhu
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005, zo dňa 28.02.2013 na vstup do konania uznesením 1K/41/2011-208 zo dňa 11.3.2013 pripustil
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ján Drzewiecki,
nar. 16.05.1969, bytom Weilburská 2396/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 43 531 822, správcom ktorého je
JUDr. Jozef Jaroščák, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005, zo dňa 28.02.2013 na vstup do konania uznesením 1K/41/2011-208 zo dňa 11.3.2013 pripustil
vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ján Drzewiecki, bytom Weilburská 2396/1, 060
01 Kežmarok, IČO: 43 531 822 na miesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa vo výške 1 627,96 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2013
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2013
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009563
Spisová
značka:

1K/29/2012

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Správa
pohľadávok, a.s., so sídlom Weberova 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 489 859, správcom ktorého je JUDr.
Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu spoločnosti
MARFITSCH UNIVERSAL S.A., so sídlom Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, P.O.BOX
1777, Belize City, Belize, na vstup do konania, uznesením 1K/29/2012-174 zo dňa 18.4.2013 pripustil
vstup spoločnosti MARFITSCH UNIVERSAL S.A., so sídlom Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney
Drive, P.O.BOX 1777, Belize City, Belize, do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Správa
pohľadávok, a.s., so sídlom Weberova 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 489 859, na miesto pôvodného
veriteľa KONTO, s.r.o., so sídlom Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, IČO: 31 600 166, v časti
prihlásenej pohľadávky veriteľa vo výške 3 180 000,- eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.5.2013
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2013
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009564
Spisová
značka:

2K/3/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu
Františka Pištu, nar. 30.01.1963, bytom Moyzesova 2808/8, 058 01 Poprad, správcom ktorého je
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01
Prešov, IČO: 44 088 833, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833 odmenu vo výške 132,76 eura s DPH a
náhradu výdavkov vo výške 308,11 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 18.02.2013 na účet
tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 8/2013.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s.,
so sídlom
kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01
Sekcia
edičných
činností
Obchodného
vestníka223,01 eura, ktoré mu budú po
Prešov, IČO: 44 088 833 nevyčerpanú Redakcia
časť preddavku
vo výške
Sídlo redakcie:
Námestie slobody
12, Bratislava
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené
z preddavku
na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
správcu zloženého dňa 18.02.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 8/2013.
88

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
v a predbežnému správcovi:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prizná
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náhradu výdavkov vo výške 308,11 eura, ktoré
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tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 8/2013.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01
Prešov, IČO: 44 088 833 nevyčerpanú časť preddavku vo výške 223,01 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 18.02.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 8/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.5.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009565
Spisová
značka:

2K/27/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOT s.r.o.,
so sídlom 059 93 Bušovce 124, IČO: 36 045 128, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Šperkovi, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu hotových výdavkov vo výške 625,29 eura,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 30.10.2012 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na
predbežného správcu položka 88/2012.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Jozefa Šperku, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 370,53 eura zloženého dňa 30.10.2012 na účet tunajšieho súdu pod položkou č.
Ko 88/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.5.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009566
Spisová
značka:

2K/27/2012

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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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 102/2013
Spisová
značka:

2K/27/2012

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOT s.r.o., so sídlom 059
93 Bušovce 124, IČO: 36 045 128, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu SOT s.r.o., so sídlom 059 93 Bušovce 124, IČO: 36 045
128 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22.5.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009567
Spisová
značka:

1K/13/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: OZAC, spol. s r.o., so sídlom Vihorlatská 18,
080 01 Prešov, IČO: 36 479 608, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi OZAC, spol. s r.o., so sídlom Vihorlatská 18, 080 01 Prešov,
IČO: 36 479 608.
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.

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 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Prešov dňa 23.5.2013
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K009568
Spisová
značka:

2K/4/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na
majetok úpadcu Petra Rusňáka, nar. 31.10.1981, bytom Šrobárova 2610/10, 058 01 Poprad, správcom
ktorého je I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080
06 Prešov, IČO: 36 865 265, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov,
IČO: 36 865 265 paušálnu odmenu vo výške 199,16
eura a náhradu výdavkov vo výške 300,64 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 05.03.2013
na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 11/2013.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO:
36 865 265 nevyčerpanú časť preddavku vo výške 164,08 eura zloženého dňa 05.03.2013 na účet
tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 11/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009569
Spisová
značka:

2K/11/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GALAND, s.r.o., so sídlom Budovateľská
2710/13, 069 01 Snina, IČO: 36 511 633, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka GALAND, s.r.o., so sídlom Budovateľská
2710/13, 069 01 Snina, IČO: 36 511 633.
Ustanovuje správcu Ing. Emila Čerevku, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné.
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. 2K/11/2013. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
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91 pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju
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reštrukturalizácie
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. 2K/11/2013. 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 23.5.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K009570
Spisová
značka:

28K/67/2012

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

92

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 102/2013

Deň vydania: 29. mája 2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DOMEKO s.r.o. v
konkurze so sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 36 017 086, ktorého správcom je
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka
správcu S445, o návrhu odvolaného správcu JUDr. Andreja Jaroša so sídlom kancelárie Námestie sv.
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín,
značka správcu S373 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške
7 966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 22.5.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009571
Spisová
značka:

28K/60/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
P E K A spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze so sídlom Hliny 1412/4, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 31 558 950, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o žiadosti správcu na poukázanie
nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi
JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297, nevyplatený preddavok vo výške 995,82 eura na účet úpadcu zriadený za účelom
konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou
reg. 18a 108/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009572
28K/55/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DELICIOUS, s.r.o. v
konkurze so sídlom Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 293 032, ktorého správcom je
Ing. Elena Šalagová so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, značka správcu S1497, o
žiadosti správcu na poukázanie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi
Ing. Elene Šalagovej so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, značka správcu S1497,
nevyplatený preddavok vo výške 645,61 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou
reg. 18a 101/12.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009573
Spisová
značka:

29K/43/2012

VÝZVA SPRÁVCOVI
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu two M s.r.o. so sídlom Okružná 3239, 900 01
Modra, IČO 36 639 257, vedenej tun. súdom pod sp. zn. 29K/43/2012 dňa 21.05.2013 ustanovený
správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S628 doručil súdu zoznam pohľadávok. V tejto súvislosti Okresný súd Trenčín pri výkone
dohľadu nad činnosťou správcu v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.
č. 7/2005 Z.z.) u p o z o r ň u j e správcu JUDr. Róberta Faturu so sídlom kancelárie Centrum 18/23,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, na porušovanie povinnosti správcu v súvislosti s
vedením zoznamu pohľadávok. Zo správcom predloženého zoznamu pohľadávok súd zistil, že tento
neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje ustanovenie § 25a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl.
č. 665/2005 Z.z.).
Predložený zoznam pohľadávok neobsahuje prihlásené a uznané (obsahuje len zistené) poradie
uspokojovania prihlásených pohľadávok zo všeobecnej podstaty v súlade s § 25a ods. 1 písm. c) vyhl.
č. 665/2005 Z.z.. Zároveň správca nepredložil zoznam pohľadávok v súlade s § 25 ods. 1 písm. d) vyhl.
č. 665/2005 Z.z., keď neuviedol deň zistenia právneho dôvodu vzniku pohľadávok. Správca nepredložil
zoznam pohľadávok v súlade s § 25 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 665/2005 Z.z., keď pri zabezpečovacom
práve neuviedol predmet zabezpečovacieho práva (uviedol iba čísla LV a katastrálne územie). Správca
nepredložil zoznam pohľadávok v súlade s § 25 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 665/2005 Z.z., keď neuviedol
dôvod, popretá časť a deň popretia výšky prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do
výšky (uviedol iba popretú sumu prihlásenej pohľadávky).
Správcom predložený zoznam pohľadávok nemá tiež náležitosti podľa § 25a ods. 1 písm. f), h), i), j), k),
l), m) vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Podľa § 27 vyhl. č. 665/2005 Z.z. zoznam pohľadávok sa v kancelárii
správcu zostaví v troch rovnopisoch. Z vyššie uvedeného ustanovenia po praktickej stránke vyplýva, že
správca mal zostaviť zoznam pohľadávok v tomto prípade v troch rovnopisoch, ktoré obsahujú všetky
náležitosti podľa § 25a vyhl. č. 665/2005 Z.z., a to i v prípade, že by niektoré z údajov v zozname
pohľadávok v danom okamihu nevyplňoval a tieto zostali prázdne. Údaje v priebehu ďalšieho konania
postupne dopĺňa.
Jednou zo základných povinností správcu v konkurze je zostaviť a predložiť súdu zoznam pohľadávok v
súlade s ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. a vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Súd má za to, že správcom
predložený zoznam nie je zostavený v súlade s ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. a vyhl. č. 665/2005
Z.z. tak ako je vyššie uvedené, čím správca porušil povinnosť ustanovenú zákonom. Na základe
uvedeného súd v y z ý v a správcu JUDr. Róberta Faturu, aby v lehote 5 dní súdu doručil zoznam
pohľadávok v zákonom stanovenej forme, v opačnom prípade súd bude toto považovať za opakované
porušenie povinnosti správcu a v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. súd aj bez
návrhu odvolá správcu. Súd poukazuje na skutočnosť, že zmysle ust. § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.
sa za deň doručenia písomnosti považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2013
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Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2013
JUDr. Michal Fiala, samosudca
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K009574
28K/69/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Helena Solařová, nar.
08.01.1973, bydliskom Dolný Lieskov 34, 018 21 Dolný Lieskov, ktorého správcom je Ing. Ľuboš Janček
so sídlom kancelárie Pribinove sady 17, 018 51 Nová Dubnica, značka správcu S1214, o návrhu
správcu na skrátenie lehoty v rámci malého konkurzu takto
rozhodol
Lehota na podanie námietok proti poradiu pohľadávok proti podstate sa s k r a c u j e na 15 dní odo
dňa zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 22.5.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K009575
Spisová
značka:

36K/20/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALEX TOUR,
s.r.o., IČO: 36 241 822, Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 85423/B, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o odmene
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája
14, 921 01 Piešťany, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 95,77
eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 892,43 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu evidovaného pod pol. reg. D14b3512, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.5.2013
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JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009576
2K/14/2013
Spisová
značka:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K 14/2013
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR Bratislava,
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka:

Nova BioTerm, s.r.o., so sídlom 032 33 Kráľova Lehota 276, IČO: 36 425 842

predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 24. 07. 2013 o 09:00 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 23.05.2013
Sudca: JUDr.
Gabriela Bargelová
Za správnosť vyhotovenia: Štanclová
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
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa §
19 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005
Z.z., a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
-------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Sekcia edičných činností

Redakcia Obchodného vestníka
Potvrdzujem, že predvolaný (á)
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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POUČENIE

Nepravdivé údaje sú trestné!
OV 102/2013

Konkurzy a
Deň vydania: 29. mája 2013
reštrukturalizácie
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
................. € 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 23.5.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009577
Spisová
značka:

2K/29/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Jana Bahr, SBS
TRANS SLOVAKIA, nar. 10.06.1974 s miestom podnikania Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy, IČO: 43
322 191, ktorej správkyňou je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5,
036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
1.504,53 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 23.5.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 29. mája 2013

K009527
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 25-24 K 31/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZTS TEES Martinské strojárne a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ČSA 3/1697, 036 57 Martin, Slovensko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 372 269
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Uznesenie

č.k. 25-24K 31/01-21019

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZTS TEES
Martinské strojárne, a.s. „v konkurze“, Martin., ul. ČSA 3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 372 269, o
návrhu správcu JUDr. Antona Školeka, S. Bíroša 660/1, Bytča na zrušenie konkurzu po splnení
rozvrhového uznesenia takto
rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ZTS TEES Martinské strojárne, a.s. „v
konkurze“, Martin., ul. ČSA 3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 372 269, po splnení rozvrhového
uznesenia.
Súd z b a v u j e JUDr. Antona Školeka, S. Bíroša 660/1, Bytča funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie j e v y k o n a t e ľ n é až jeho právoplatnosťou.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať
do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42
ods. 3 O. s. p.) uviesť, 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 23. mája 2013

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
sudca

K009528
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 25-24K 331/99
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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Sp. zn.: 25-24K 331/99
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 29. mája 2013

MARTIMEX-OMEGA, a.s. "v
konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Červenej armády 1, 036 01 Martin, Slovensko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 225 949
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Uznesenie

č.k. 25-24K 331/99-1480

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MARTIMEX –
OMEGA, akciová spoločnosť „v konkurze“, Červenej armády 1, Martin, IČO: 30 225 949 o návrhu
správcu konkurznej podstaty LICITOR recovery, k.s., Tajovského 5, Žilina, IČO: 45 393 486 na
zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia takto
rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MARTIMEX – OMEGA, akciová spoločnosť „v
konkurze“, Červenej armády 1, Martin, IČO: 30 225 949 po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd z b a v u j e spoločnosť LICITOR recovery, k.s., Tajovského 5, Žilina, IČO: 45 393 486 funkcie
správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie j e v y k o n a t e ľ n é až jeho právoplatnosťou.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať
do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42
ods. 3 O. s. p.) uviesť, 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 22. mája 2013

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
sudca

K009529
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 1K/127/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levické osivá, a.s. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SNP 56, 934 01 Levice, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 896
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

2

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 102/2013

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 29. mája 2013

Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 1K/127/2001-787
IČS: 1001898428
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Levické osivá, a.s. v konkurze, SNP 56,
934 01 Levice, IČO: 34 130 896, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Mgr. Ing. Pavol
Korytár, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením č.k. 1K/127/2001-73 zo dňa 22.02.2002 po splnení
rozvrhového uznesenia.
Súd zbavuje Mgr. Ing. Pavla Korytára funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods.1 a§ 205 os.1 a2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu
zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV). Na základe zoznamu prihlášok možno po
právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo
exekúciu na majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).
V Bratislave, dňa 24.05.2013

JUDr. Boris Tóth
sudca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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