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K017149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMEKO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 017 086
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/67/2012 S445
Spisová značka súdneho spisu:
28K/67/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : DOMEKO, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36 017 086 oznamuje, že dňa 24.09.2013 bola do
kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K Dolnej stanici
22, v celkovej sume 200,00 Eur. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade
s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
a predpisov.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K017150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Kraščeničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/71/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
32K/71/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, Libuša Kraščeničová, nar. 23.6.1968, Lomnická
6, 949 01 Nitra, podnikajúca pod obchodným menom: Libuša Kraščeničová – LIKRA, s miestom
podnikania: Lomnická 6, 949 01 Nitra, IČO: 40 684 504, každú súpisovú zložku majetku samostatne.
Ponúkaný majetok tvoria súpisové zložky majetku:
č.
súp.
súpisová
popis súpisovej zložky majetku a jej stav
zložky
hodnota
2
nákladné vozidlo Mercedes – Benz Vito 110D, r.v. 1997, EČV: NR 262CD, karoséria BA skriňová, 888,00 €
farba zelená, kategória N1, celková hmotnosť 2600 kg, počet km 358 000, nepojazdné
3
kombinovaná ochranná známka v znení Bystrina, zapísaná ÚPV SR dňa 9.6.2005, č. zápisu: 100,00 €
210028
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Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 25.10.2013 do 12:00 hod. na
adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa 25.10.2012 o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po
odsúhlasení víťaznej ponuky zástupcom veriteľov.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam ponúkaného majetku požiadať
písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle 0948 966 771 alebo mailom na
bfb@akfiala.sk. Záujemca sa môže dohodnúť so správcom na obhliadke vozidla tak, aby sa obhliadka
uskutočnila najneskôr dva dni pred termínom na predkladanie ponúk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 32K/71/2012,
NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky,
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je
pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia
ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
odoslanie pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich
odosielateľovi.
Vyhodnotenie ponúk:
1. Správca odmietne ponuku, ak ponúkaná suma nebude dosahovať hodnotu, ktorá zodpovedá
súpisovej hodnote súpisovej zložky majetku.
2. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho
ponuku po splnení všetkých náležitostí odsúhlasí zástupca veriteľov. Prednosť má pri prelínaní ponúk
ten záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie vecí v celku. V prípade zhody navrhovanej odplaty za totožnú
zložku majetku správca písomne vyzve záujemcov o bezodkladné zaslanie novej, vyššej ponuky.
3. Ponúkanú odplatu je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je
akceptovaná, zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu
zmluvy. Všetky náklady súvisiace s uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku
znáša úspešný záujemca.
4. Ak dôjde k zmareniu uzavretia zmluvy víťazným záujemcom, správca je oprávnený ponúknuť
uzavretie zmluvy ďalšiemu záujemcovi, pokiaľ existuje, a to podľa poradia výšky doručenej ponuky.
Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K017151
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mgr. Ladislav Káčerík Tulec v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012 S1536
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku :
Položka č. 79
Typ súpisovej zložky : iná majetková hodnota
Právny dôvod : časť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou - zrážky z dôchodku za mesiac júl 2013
Súpisová hodnota : 239,46 Eur
Mena : Eur
Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Položka č. 80
Typ súpisovej zložky : iná majetková hodnota
Právny dôvod : časť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou - zrážky z dôchodku za mesiac august 2013
Súpisová hodnota : 239,46 Eur
Mena : Eur
Spoluvlastnícky podiel 1/1
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD., správca

K017152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ingrid Kanalošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 21, 962 34 Tŕnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/37/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/37/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Iná majetková hodnota:
popis: zrážka zo mzdy úpadcu za 08/2013
– príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v
zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
súpisová hodnota: 149,98 €

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 25.09.2013
K017153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Okolicsányiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 263, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice-Šaca
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Opätovne zvolanie schôdze veriteľov
Ing. Peter Duhoň, Učňovská 1, 040 15, Košice-Šaca, ustanovený do funkcie správcu v konkurznom
konaní úpadcu: Andrea Okolicsányiová, nar. 7.12.1975, trvale bytom Štós č.263, 044 26 Štós zvoláva
opätovnú schôdzu veriteľov na deň 23.10.2013 o 9,00 hod na SOŠ Košice-Šaca, Učňovská 5, 040 15
Košice-Šaca / zasadačka 1. poschodie /. Program schôdze veriteľov : 1. Správa o činnosti správcu, 2.
Návrh na prijatie rozhodnutia o výmene správcu / rozhodovanie o výmene správcu /, 3. Voľba zástupcu
veriteľov. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov
zistená, čo do právného dôvodu a vymáhateľnosti a bola prihlasená v základnej prihlasovcej lehote.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnicke osoby aj výpis z obchodného registra a
zástupcovia veriteľov predložia aj platnú plnú moc.
Ing. Peter Duhoň, správca

K017154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felacon SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 093 055
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková

Sekcia edičných činností
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Košická 28, 821 09 Bratislava
4K/31/2011/S31
4K/31/2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum: 23.09.2013 o 10.00 hod
Miesto konania: kanceláriu správcu
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru :
Pavel Mičenec
Edita Mičencová
Daňový úrad Bratislava
JUDr. Viola Dudáková, správca
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
1.Otvorenie
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca, ktorý oboznámil prítomnýh veriteľov, t.j. členov
veriteľského výboru s navrhnutým programom jeho zasadnutia a skonštatoval , že na zasadnutí sú
prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
správca požidal prítomných veriteľov o podanie návrhu na predsedu veriteľského výboru.Členovia
veriteľského výboru navrhli na predsedu Pavla Mičenca.
Za jeho zvolenie hlasovalo 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru, teda Pavol
Mičenec bol jednomyselne zvolený za predsedu veriteľského výboru.
3. Záver
Predseda veriteľského výboru 1. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Správca JUDr. Viola Dudáková

K017155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felacon SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 093 055
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková

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

5

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 188/2013
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 30. septembra 2013

Košická 28, 821 09 Bratislava
4K/31/2011/S31
4K/31/2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum: 23.09.2013 o 9.00 hod
Miesto konania: kanceláriu správcu
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru :
Pavel Mičenec

47 348 hlasov

Edita Mičencová

34 779 hlasov

Daňový úrad Bratislava

195 hlasov

JUDr. Viola Dudáková, správca
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver
1.Otvorenie
Schôdzu otvorila správkyňa , ktorá schôdzu aj zvolala a.
Skoštatovala, že schôdza je uznášaniaschopná , nakoľko sa jej zúčastnili traja veritelia.
.
2. Voľba veriteľského výboru
Ďalším bodom programu bola voľba veriteľského výboru. V zmysle § 37 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii má mať veriteľský výbor najmenej troch členov.Za členov veriteľ. výboru sa hlasovalo
od prítomného veriteľa s najväčším počtom hlasov.
Za veriteľa Pavla Mičenca hlasovalo 82 322 hlasov, t.j. 100%
Za veriteľa Editu Mičencovú hlasovalo 82 322 hlasov, t.j. 100%
Za veriteľa Daňový úrad Bratislava hlasovalo 82 322 hlasov, t.j. 100%
Veriteľský výbor bol zvolený s nasledovnými členmi:
Pavol Mičenec
Edita Mičencová
Daňový úrad Bratislava

Sekcia edičných činností
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3. Záver
Správca schôdzu veriteľov ukončil.
Správca JUDr. Viola Dudáková

K017156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AHP SERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 411 515
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2013 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín správca úpadcu: AHP
SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515 oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského
1730, 026 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09.00 hod. do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

K017157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AHP SERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 411 515
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2013 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: AHP
SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515 (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1K/13/2013 zo dňa 17.09.2013 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 25.09.2013. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Slovenská republika, k číslu konania 1K/13/2013.
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
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prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4
ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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). 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). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
OV 188/2013
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(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
OV 188/2013

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor AHP SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice,
IČO: 36 411 515 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Žilina, No. 1K/13/2013 dated on 17th of September 2013 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published
on 25th of September 2013. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the
Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s.,
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 1K/13/2013.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining
to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he
can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide
information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one
application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be
stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or
by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim
can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition
(hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period
of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§
28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the
claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property
of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property,
by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the
basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this
consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim
against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec.
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against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec.
8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who
is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert
report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in
the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the
trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§
29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration
period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without
vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the
court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The
submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings
has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for
registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to
the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of
bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission,
which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter
will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
OV 188/2013

V Dolnom Kubíne dňa 25.09.2013
In Dolný Kubín, on 25.09.2013
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K017158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S1582
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia veriteľského výboru
MIGAREAL, s.r.o., sídlo: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Deň vydania: 30. septembra 2013

Spisová značka súdneho spisu: 28R/1/2013
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013/S1582
Dlžník: MIGAREAL, s.r.o.,sídlo: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292
Dátum konania: 24. 09. 2013 od 13.00 hod.
Miesto konania: M. Rázusa 14, Žilina (v priestoroch AK JUDr. Václava Jaroščiaka)
Program:
1.
Rozhodovanie o schválení prepracovaného Reštrukturalizačného plánu dlžníka
MIGAREAL, s.r.o.
Prítomní:
1. Veritelia - členovia Veriteľského výboru:
a. Jaroščiak Václav JUDr., sídlo: M. Rázusa 14, Žilina, IČO: 10 955 500, predseda VV,
b. Kultán Ľubomír, sídlo: Radoľa 420, IČO: 34 223 291, zastúpený: JUDr. Václav
Jaroščiak
2. Mgr. Bohuslav Gelatka, správca, zhotoviteľ a predkladateľ Reštrukturalizačného plánu.
3. MIGAREAL, s.r.o., dlžník, konajúci konateľom Ing. Bohuslav Belanec, Ing. Milan Cibulka,
PhD.
Prítomnosť veriteľov – členov VV a iných osôb je preukázaná prezentáciou vykonanou pred začiatkom
zasadnutia.
Zasadnutie veriteľského výboru (VV) v súlade so zákonom zvolal, otvoril a predsedal mu predseda VV
JUDr. Václav Jaroščiak. Po privítaní prítomných správca uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru
zvolal v súlade s ustanovením § 128 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR).
Konštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sú prítomní dvaja členovia VV, a teda VV výbor je
uznášaniaschopný.
K bodu 1 Programu: Rozhodovanie o schválení prepracovaného Reštrukturalizačného plánu dlžníka
MIGAREAL, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru JUDr. Václav Jaroščiak - REALITA, M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO:
10 955 500 (ďalej iba predseda VV), oznámil prítomným, že dňa 10. 9. 2013 bol reštrukturalizačným
správcom Mgr. Bohuslavom Gelatkom na adresu predsedu VV doručený VV ním prepracovaný
Reštrukturalizačný plán (RP) dlžníka MIGAREAL, s.r.o. so žiadosťou o jeho schválenie. RP bol
prepracovaný a VV predložený v lehote stanovenej uznesením VV č. 3/2013-VVv písomnej aj
elektronickej podobe. Predseda VV RP v elektronickej podobe bez meškania doručil ostatným členom
VV a dlžníkovi. Následne predseda VV vyzval prítomných na vyjadrenie sa k predloženému RP:
Prítomní členovia VV konštatujú, že s predloženým RP sa dostatočne oboznámili, a v niektorých
otázkach požiadali správcu - predkladateľa RP Mgr. Bohuslava Gelatku o doplňujúce vysvetlenie.
Správca Mgr. Gelatka doplňujúce vysvetlenie podal zrozumiteľne a vyčerpávajúco. Podrobne
oboznámil prítomných o skutočnostiach, ktoré boli predmetom prepracovania RP, o podstatných a
rozhodujúcich skutočnostiach určujúcich navrhovanú mieru uspokojenia, lehoty plnenia veriteľom
pohľadávok dotknutých RP, a dôvodmi zaradenia prihlásených pohľadávok do jednotlivých skupín pre
hlasovanie na schvaľovacej schôdzi.
Ing. Bohuslav Belanec a Ing. Cibulka, PhD. konatelia dlžníka, nemajú k RP žiadne pripomienky.
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Po vyčerpávajúcom vysvetlení predkladateľa plánu predseda VV vyzval prítomných veriteľov - členov
VV na hlasovanie :
Kto je za to, aby Veriteľský výbor schválil Reštrukturalizačný plán dlžníka MIGAREAL, s.r.o., so sídlom
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292 ?
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy,

Proti: 0 hlasov, Zdržal sa: 0 hlasov

Za hlasovali veritelia:

Jaroščiak Václav, Kultán Ľubomír,

Týmto Veriteľský výbor prijíma toto Uznesenie č. 4/2013-VV:
„Veriteľský výbor s c h v a ľ u j e Reštrukturalizačný plán dlžníka MIGAREAL, s.r.o., so sídlom
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 31 636 292.

Program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný. Predseda po tom poďakoval prítomným
za účasť a schôdzu ukončil o 13.40 hod. s konštatovaním, že VV na toto svojom zasadnutí schválil
predložený prepracovaný RP, a tým, že v súlade s platnou právnou úpravou VV bez odkladu požiada
reštrukturalizačného správcu o zvolanie Schvaľovacej schôdze.

V Žiline, dňa 24. 09. 2013.

........................................................
JUDr. Václav Jaroščiak
predseda veriteľského výboru

V Považskej Bystrici, dňa 25.09.2013
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K017159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERBO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 141, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 997 984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2012 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2012
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
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VYHODNOTENIE 2.KOLA
zabezpečeného veriteľa

dražby

nehnuteľného

majetku

Deň vydania: 30. septembra 2013

tvoriaceho

oddelenú

podstatu

JUDr. Marek Ďuran, správca, so sídlom: Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, správca úpadcu TERBO
s.r.o., so sídlom Kravany nad Dunajom 141, 946 36 Kravany nad Dunajom, IČO: 30 997 984
konštatuje, že ukončil 2.kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa evidovaného nasledovne:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Andreja Pintéra, bytom Kravany nad Dunajom 141,
nachádzajúce sa v kat. úz. Hurbanovo, obec Hurbanovo, okres Komárno, zapísané na LV č. 3869 ako:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:
-

2
parc.č. 3917/7 ostatné plochy o výmere 28.500 m ,

-

2
parc.č. 3901/1 záhrady o výmere 1.786 m ,

-

2
parc.č. 3917/22 orná pôda o výmere 569 m .

Uvedené nehnuteľnosti zaradené do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 79/2013 zo dňa 24.04.2013.
Oznámenie o vyhlásení 2.kola dražby bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 160/2013 pod
značkou K014670 dňa 20.08.2013, v regionálnej tlači v týždenníku Pardon Nitra a v týždenníku Gratis
Komárno, vyvesením oznámenia o 2.kole dražby na úradnej tabuli Mestského úradu v Komárne a na
úradnej tabuli Mestského úradu v Hurbanove.
Vzhľadom na to, že sa do dražby neprihlásil žiadny záujemca vyhodnocujem 2.kolo dražby
nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa ako neúspešné.
V Nitre, dňa 25.09.2013
JUDr. Marek Ďuran, správca

K017160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Trnovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Visolaje 88, 018 61 Visolaje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 400
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Sedliak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2013 S 698
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653
Zabezpečená suma: 49 893,26 €
Poradie: prvé
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 10
Opis
Súpisová
Súpisová
P.č.
Parc. Súp. Výmera Spoluvl.
zložka majetku Popis
hodnota v EUR
Štát Obec
Ulica číslo k.ú.
LV
číslo číslo v m²
podiel
Pov. Teplá Považská
1/1 v
1 stavba
rodinný dom SR Pov.Bystrica
2326 291/1 371
41 830,00
č. 371
Teplá
BSM
zast. plocha
Považská
1/1 v
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2

pozemok

zast. plocha
SR Pov.Bystrica
a nádv.

3

pozemok

záhrady

SR Pov.Bystrica

4

pozemok

orná pôda

SR Pov.Bystrica

Považská
Teplá
Považská
Teplá
Považská
Teplá

Deň vydania: 30. septembra 2013
1/1 v
BSM
1/1 v
216 m²
BSM
1/1 v
440 m²
BSM

2326 291/1

248 m²

2326 291/2
2326 295/1

5 000,00
4 400,00
8 900,00

K017161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Trnovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Visolaje 88, 018 61 Visolaje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 400
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Sedliak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2013 S 698
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

Súpisová zložka
majetku

5

Opis
Stav

Značka

Hnuteľná vec

kotol na tuhé palivo

Buderus Logano
používaný 1
211

2009

6

Hnuteľná vec

kuchynská linka

Decodom

používaný 1

2009

7

Hnuteľná vec

elektrický sporák

BEKO

používaný 1

2009

8

Hnuteľná vec

kuchynský digestor

ELICA

používaný 1

2009

9

Súbor hnut. vecí

svietidlá

používané 6

10 Hnuteľná vec

chladnička s
mrazničkou

11 Hnuteľná vec

rýchlovarná kanvica

12 Hnuteľná vec

automatická práčka

13 Hnuteľná vec

rozkladacia sedacia
súprava

používaná 1

14 Hnuteľná vec

konferenčný stolík

používaný 1

15 Súbor hnut. vecí

nábytok v detskej izbe

používaný

16 Hnuteľná vec

písací stôl

používaný 1

17 Súbor hnut. vecí

kuchynský stôl, 4
stoličky

používané

18 Hnuteľná vec

obývacia stena

používaná 1

19 Hnuteľná vec

otváracia čalúnená
posteľ

používaná 2

20 Hnuteľná vec

notebook

ASUS

používaný 1

2008

21 Hnuteľná vec

farebná tlačiareň

HP F 4280

používaná 1

2008

22 Hnuteľná vec

elektrický bojler

Tatramat 160 l

používaný 1

2010

23 Hnuteľná vec

zváračka na plast

Ekoplastik

používaná 1

2005

24 Hnuteľná vec

uhlová brúska

Eta

používaná 1

2011

25 Hnuteľná vec

plast. armatúra

26 Hnuteľná vec

vŕtačka + sekačka

Whirlpool

Eurotech

používaná 1

2009

používaná 1

2009

používaná 1

2009

20
POWER Tesco

používaná 1

2011
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Súpisová hodnota v
Spoluvl.
EUR
podiel
1/1 v
700,00
BSM
1/1 v
600,00
BSM
1/1 v
250,00
BSM
1/1 v
70,00
BSM
1/1 v
8,33
50,00
BSM
1/1 v
80,00
BSM
1/1 v
1,00
BSM
1/1 v
50,00
BSM
1/1 v
50,00
BSM
1/1 v
10,00
BSM
1/1 v
10,00
BSM
1/1 v
10,00
BSM
1/1 v
12,00
BSM
1/1 v
30,00
BSM
1/1 v
15,00
30,00
BSM
1/1 v
7,00
BSM
1/1 v
30,00
BSM
1/1 v
100,00
BSM
1/1 v
70,00
BSM
1/1 v
25,00
BSM
1/1 v
0,25
5,00
BSM
1/1 v
25,00
BSM

Počet Rok
á
ks
výroby

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

OV 188/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 30. septembra 2013

K017162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLEIN & Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 292, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2012
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2012
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Správca konkurznej podstaty úpadcu KLEIN & Co, s.r.o., so sídlom: 935 55 Hontianska Vrbica 292,
IČO: 36 549 908 konštatuje, že ukončil I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných
vecí patriacich do konkurznej podstaty zaradených vo všeobecnej podstate, formou verejného
ponukového konania formou predaja ako jeden celok, v súlade
s §92 ods. 1 písm. a/ zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
I.
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 161/2013 dňa
21.08.2013.
V stanovenej lehote do 05.09.2013 správca obdržal dve zalepené,
nasledovných záujemcov:

neporušené obálky od

1. záujemca – ClearSky s.r.o., L. Novomeského 20, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 057 938, IČ DPH:
SK2022569604
2. záujemca – Šebo Dominik, nar. 13.10.1977, trvale bytom: Štúrova 40, 935 26 Starý Tekov
Obaja záujemcovia mali záujem o odkúpenie hnuteľných vecí ako jeden celok. Tieto skutočnosti boli
zistené pri otváraní obálok dňa 06.09.2013 v kancelárii správcu, o čom bola vyhotovená zápisnica.
II.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že I. kolo verejného ponukového
konania sa uskutočnilo v súlade s pokynom daným príslušným orgánom a v zmysle podmienok
stanovených správcom. Na základe zistenia z otvárania obálok zo dňa 06.09.2013 a následne
uloženého záväzného pokynu č. 7 zo strany veriteľského výboru zo dňa 23.09.2013 správca
vyhodnocuje I. kolo verejného ponukového konania nasledovne:
Cenovú ponuku záujemcu
Šebo Dominik, nar. 13.10.1977, trvale bytom: Štúrova 40, 935 26 Starý Tekov
s navrhovanou kúpnou cenou vo výške 5040€ vrátane DPH
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Deň vydania: 30. septembra 2013

(slovom: päťtisícštyridsať eur)
správca prijíma.
Za víťaza I. kola verejného ponukového konania správca považuje:
Šebo Dominik, nar. 13.10.1977, trvale bytom: Štúrova 40, 935 26 Starý Tekov
III.
Víťaz súťaže splnil podmienky stanovené správcom a v stanovenej lehote vložil zálohu vo výške
3000€ na účet správcu. S víťazom verejného ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a to
do 15 dní od zverejnenia vyhodnotenia súťaže v obchodnom vestníku.
IV.
Neúspešnému záujemcovi správca vráti zábezpeku na kúpnu cenu na bankové spojenie, ktoré
neúspešný záujemca oznámi správcovi.
v Nitre dňa 25.09.2013
JUDr. Ladislav Barát
správca

K017163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Trnovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Visolaje 88, 018 61 Visolaje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 400
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Sedliak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2013 S 698
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

Súpisová zložka
majetku

27 Hnuteľná vec

Opis
Popis

Druh vozidla

EČV

Škoda
Favorit

osobný
automobil

PB 476
BK

P.č. Súpisová zložka majetku
28 Iná majetková hodnota

Spoluvl.
podiel
1/1 v
šedá 1989 používaný
BSM
Farba

Rok
Stav
výroby

Popis
Okresným súdom Trenčín vrátený nespotrebovaný preddavok

Súpisová hodnota v
EUR

Súpisová hodnota v EUR
663,88

K017164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Máliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1978
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Matičné námestie 1, 022 01 Čadca
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Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Sídlo správcu:
Matičné námestie 1, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 188/2013

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku:
Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Helena Máliková, nar.:
29.09.1978, bytom Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok týmto v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu ponúka v II. kole ponukového konania majetok úpadcu – hnuteľné veci, a to:
1)
osobné motorové vozidlo značky HUYNDAI MATRIX 1.6i Premium (súpisová zložka č. 4),
výrobné číslo: NLHPM81CP8Z027838, dátum prvej evidencie: 2008, súpisová hodnota: 5.000,- EUR
(ďalej len „Vozidlo 1“); a
2)
osobné motorové vozidlo značky PEUGEOT 206 5P, 1.1 E (súpisová zložka č. 5) - výrobné
číslo: VF32AHFXF42274040, dátum prvej evidencie: 2002, súpisová hodnota: 2.000,- EUR (ďalej len
„Vozidlo 2“);
Podmienky speňažovania:
Vozidlo 1 a Vozidlo 2 sa speňažujú každé samostatne, a to za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
s tým, že, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk, prednosť bude mať ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Schválenie kúpnej ceny podlieha súhlasu zástupcu veriteľov.
Lehota na predkladanie ponúk je do 15:00 hod. 15. októbra 2013.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
s označením: “Ponukové konanie – II. kolo KONKURZ 4K/26/2012 – neotvárať“ tak, aby jej doručenie,
resp. prevzatie bolo zaevidované v stanovenej lehote u správcu.
Záujemca je oprávnený predložiť do ponukového konania len jednu ponuku, a to na ktorýkoľvek
alebo aj obidva predmety speňažovania.
Ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Ponuka, ktorá bude doručená, resp. predložená po lehote stanovenej v tomto oznámení, alebo
nebude spĺňať všetky požadované náležitosti bude odmietnutá.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
-

identifikačné údaje záujemcu:

fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, bankové spojenie;
fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, IČO, miesto podnikania
právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za
spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
-

označenie predmetu, na ktorý sa ponuka vzťahuje – t.j. Vozidlo 1 a/alebo Vozidlo 2;

-

záväzný návrh kúpnej ceny predmetu, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
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Ponuka musí byť riadne podpísaná. Ak ponuku podáva v mene záujemcu splnomocnenec, ponuka
musí obsahovať aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Po vyhodnotení ponúk a schválení ponuky príslušným orgánom správca bez zbytočného odkladu
vyrozumie víťaza ponukového konania, že jeho návrh prijíma a vyzve ho na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
V prípade otázok môžete kontaktovať správcu emailom na: j.paskova@bankruptcy.sk, resp.
telefonicky: Mgr. Jana Pašková, tel. č.: 02/5020 2911.
V Čadci, dňa 25.9.2013
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K017165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Ján Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5171/14, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 125 363
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2013
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu: MUDr. Ján Pálinkáš, s miestom
podnikania: T. Vansovej 5171/14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 41 125 363, týmto oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00
do 15.00 hod. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
v Nitre, dňa 25.09.2013
JUDr. Ladislav Barát,
správca

K017166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Číková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 473/8, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2013/S1494
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Druh podania:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 30. septembra 2013

Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 32 ods 7 písm b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 eur, je vedený v Tatra banka, a.s., č.ú.:
2924901019/1100. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K017167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jankovičová rod. Seková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 474/41, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2010/S130
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Benčura, správca, so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, správca úpadcu zverejňuje
oznámenie o výsledku II. kola verejnej dražby:

Oznámenie o dražbe:

Obchodný vestník č. 155/2013 dňa 13.08.2013 pod K014312
Vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu Tomášov v čase od
10.09.2013 do 23.09.2013

Označenie dražobníka:

JUDr. Ján Benčura, správca, IČO: 31802184

so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Navrhovateľ dražby:

JUDr. Ján Benčura, správca, IČO: 31802184

so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Licitátor:

JUDr. Ján Benčura, správca, IČO: 31802184

so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Osvedčujúci notár:

JUDr. Tatiana Schweighoferová,

so sídlom Bratislava, nám. Martina Benku 26
Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Tatiana Schweighoferová

nám. Martina Benku 26, Bratislava, prízemie
Dátum, čas konania dražby: 24.09.2013 o 11,00 hod.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Kolo dražby:
Predmet dražby:

Deň vydania: 30. septembra 2013

prvá opakovaná dražba
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½:

-

stavba – senník, súpisné č. 1503, postavený na pozemku parc. č. 10468/44,

-

pozemok C KN - parc. č. 10468//8 o výmere78 m², zastavané plochy a nádvoria,

-

pozemok C KN - parc. č. 10468/44 o výmere22 m², zastavané plochy a nádvoria,

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 660 vedenom na Správe katastra Liptovský Mikuláš, obec Pribylina,
katastrálne územie Pribylina.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota celého nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného
predpisu, č. 10/2012 zo dňa 22.4.2012 znalcom Ing. Petrom Krivošom v sume 8.100,- €.
Najnižšie podanie:

nie je stanovené

Minimálne prihodenie:

500,- EUR

Dražobná zábezpeka:

500,- EUR zložená dňa 23.09.2013

Výsledok dražby:

Predmet opakovanej dražby bol vydražený

Cena dosiahnutá vydražením:
2.500,- EUR
Označenie vydražiteľa:

Marian Mikuš, rod. Mikuš, nar. 08.11.1973,
bytom Nešporova 1310/11, Liptovský Mikuláš,

Označenie bývalého vlastníka:
Mária Jankovičová, rod. Seková, nar. 18.08.1972,
bytom Dunajská 464/41, 900 44 Tomášov

Námietky proti priebehu dražby:
Námietky neboli vznesené
Poučenie (podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách):
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
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; 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
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku
dňu príklepu.
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.

OV 188/2013

2.
3.
4.
5.

Osvedčenie o priebehu dražby:

Notárska zápisnica z 24.09.2013, č. N 825/2013,
Nz 32770/2013, NCRls 33402/2013

V Bratislave, dňa 25.09.2013

JUDr. Ján Benčura, správca

K017168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Masič - INTERIÉRY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 333/91, 958 04 Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 410 908
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2012/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Miroslav Masič - INTERIERY, miesto podnikania: Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielice,
IČO: 17 410 908, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola
dňa 25.9.2013 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, vo výške
403,50 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
správca

Sekcia edičných činností
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K017169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKAZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 241 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/77/2012/S1470
Spisová značka súdneho spisu:
6K/77/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci: kuchynská zostava nerezová, drobné vybavenie kuchyne, všetko vyrobené
spoločnosťou Franke Foodservice Systems GmbH, Nemecko pre úpadcu do prevádzky AUPARK
Žilina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku 106.019,60 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 25.09.2013
Dôvod zapísania majetku do súpisu: úpadca majetok nadobudol Kúpnou zmluvou

popis

kus

1. Silver King SKTTR7F, chladnička

1

cena za ks €

total cena €

1174,65

1174,65

75,46
536,75
619,40
15387,68
652,61
3341,18

75,46
536,75
619,40
15387,68
652,61
3341,18

so sklenými dverami
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stacking Kit
Carpigiani B100 Mixer
Candy Dispenser, dávkovač na cukor
Taylor C606 Shake/soft freezer , šejker
Cup and Cone Dispenser, šálkový stojan
Ice/Beverage IBD, dávkovač nápojov

1
1
1
1
1
1

Dizajn Coca Cola
8.
9.
10.
11.
12.

Lance Adapter, adaptér výrobníka ľadu
Manitowoc SY604, ICE mach., výrobník ľadu
Installation material Ice mach., inštalačný mat.
Cover panel cold plate, rolačný panel
Lancer Turbo Crbonator, výrobník sódy

1
1
1
1

204,39
1850,18
48,00
189,00
1
313,56
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Lancer Turbo Crbonator, výrobník sódy
1
313,56
313,56
Lancer Shelf collapsible, prísluš. k sódovaču
1
15,93
15,93
water filter system, filtračný systém,
1
221,89
221,89
Lancer Bag in box rack 8 pumps, dávkovač koncentrát. 1
861,98
861,98
Lancer CO2 regulator
1
198,90
198,90
POM-Python, 22m, 10 pipes, hadice zväzok
1
453,20
453,20
Lancer Installation Kit
1
180,30
180,30
Lancer Language Package pre IBD a Turbo Carbonator 1
0,01
0,01

OV 188/2013

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Slovenský preklad pre dávkovač nápojov a sódovač
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Fry Hold Station, pult pre grilované jedlá
Metro Wire Shelf, polica, linka
1
Capping, Fryer-to-holding station, vrch. diel fritézy
1
Fryer Hood Gayor, grilovacie zariadenie 2 časť
1
Cover panel exhaust duct fryerhod, kryt odsávača, frit. 1
Broiler hood Gaylord, grilovač kureniec
Cover panel exhaust duct broiler, kryt odsav. grilovača 1
lock for broiler wall mount., nástenný držiak kureniec
2
„Posi set“ for fryer and broiler, termo sety
2
Total Walter ANSUL, material pull station, súpravy
1

1
2826
2826
22,92
22,92
48
48
2483,57
2483,57
480
480
1
2546,30
2546,30
650
650
125
250
51,24
102,48
1583
1583

s ovládacou stanicou, zabezpeč. systém
30.
31.
32.
33.
34.

instatallation material Ansul
pressure switch, tlakový vypínač
Gas security system broiler/fryer, plynový uzáver
Slinding cover, servisný panel k plynovému uzáveru
Gas connecting tube 4F+Broiler

1
2
1
1

830
186
1
98
1780

830
372
2556

2556
98
1780

Montážna sada ku grilu, spojovacia plynová hadica
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Gas pipe (left) for FBB
1
Frymaster SINBAD Frizen fry disp. Dávk. Hranoliek
1
Freezer FFV 810, mraznička s pohyblivým vekom
2
Fry Dispenzing Station freezer
1
Rack for freezer, držiak ku mrazničke
1
Fryer Natural Gas, gril so vstavaným ovládaním
1
filterpaper for frymaster, 10 ks v boxe
1
shortening container with lid stainlees 27 ltr.
1
Duke FBB Broiler nat.gas, plynový gril na Hamburg.
1
Export kit for FBB, vonkajšie náčinie pre gril na ham. 1
Glove, heat protektor, (rukavica na varenie)
2
Bun cart with corner bumpers, košík na žemle
6
Coffeestation, výrobník kávy
1
base for Chute with 2 doors
1
Sandwich chute
1
holder for „take away“ bags
1
Beverage modul ROC, automat nápojov s dávkovačom 1
Installation channel ROC, prepojovacia šachta posuvná 1
Cup lid dispenser, N(dávkovač víčok pohárov)
2
Socket cover with nut 2x16A - (veko zásuvky)
1
Main Preparation EMEA Kiosk
1
installation channel mainpreparation,
1
Divider bar condiment,
rozdelovač korenín

140
2116,63
1495
1617
172
10238,98
46,86
344,70
8538,66
178,19
36,42
106,00
927
1336
2136
110
1050
520
62
36
3650
320
3
7,50

(Vyrovnávací diel inštalačného kanála)
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3650
320
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Toaster Table t-line, kamen. Doska pod toaster
1
649
Menumaster DEC Microwave, mikrovlnka
3
735,98
PCastle DBH Holding cabinet, výdajník jedla
2
1701,12
Dual Handle Pan, dvojitá úchytka pre zásobníky
24
11,82
Antunes Roundup – toaster
2
1327,54
Celated Belt (podkladový pás)
1
95,71
Release Sheet (spúšťací poklop, pokrývka)
1
26,49
Kichten Minder system (kuchynský strážiaci systém)

So stupňom hlasenia pre hranolky a kurča
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Deň vydania: 30. septembra 2013

1

1662,93

649
735,98
3402,24
283,65
2655,08
95,71
26,49
1662,93

USB to Serial Adaptor for kichten Minder
1
36,33
PC translator box for Kichten Minder
2
0,01
Kichten Minder bracket Universal (univerzal. držiak)
1
58
Grade sign mounting plate (montážna doska)
1
13
QES 3y subscription for KM (3ročné predplatné)
1
134,61
fingerfoodboard
1
755
Menumaster DEC18E2 Microwave
1
735,98
dual Handle Pan
12
11,82
wrap dispenser single sided
4
41
metro dunnage rack, regal
6
108
wall shelf, stenový regál
2
71
Hand Sink LP (drez na umývanie rúk)
1
259,90
flexible hose (ohybná, flexibilná hadica)
2
4,88
holder sanitizing pan (držiak na umývaciu hygienu)
2
28
3 compartment sink drainboard (trojzložkový drez)
1
1493
faucet chorme (chromovaný kohútik)
1
100,28
Pre-rinse Unit-(oblúková sprcha na dreze)
1
251,85
Mounting Kit for wall mount CHG faucet
2
15

36,33
0,02
58
13
134,61
755
735,98
141,84
16
650,46
142
259,90
9,76
56
1493
100,28
251,85
30

Montážna súprava pre oblúkový sprchový kohútik
84. flexible hose (ohybná hadica)
85. Drain connection 1 compart. Sink

4
1

5,18
78

20,72
78

Odtokový spoj výlevky 3zložkového drezu
86.
87.
88.
89.

split wall ROC right (deliaci panel pravý)
Metro wall shelf system(centrálny stenový regál)
Sink Bowl Cover (poklop výlevky)
Combination Hand and Mop Sink (mop)

1
1
4

130
280,08
28
1
727

Spolu

130
280,08
112
727

106.019,60

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K017170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX, akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 587 036
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu:
Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 30. septembra 2013

Spisová značka správcovského spisu: 6K/38/2011 S1493
Spisová značka súdneho spisu:
6K/38/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. súdu:

6K/38/2011

sp. zn. správcu:

6K/38/2011 S 1493

Vo veci úpadcu:
Úpadca:

TIMEX, akciová spoločnosť

Sídlo:

Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava

IČO:

00 587 036

(ďalej len „Úpadca“)
Začiatok zasadnutia :

25.09.2013 o 13:00 hod.

Miesto zasadnutia:

Panenská 24, 811 03 Bratislava

Zvolávateľ:

SKKP, k. s., správca

sídlo správcovskej kancelárie: Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 869 732,
Zápis v zozname správcov vedený MS SR pod číslom 1493, správca Úpadcu konajúci
komplementárom: JUDr. Michal Polák
(ďalej len „Správca“)

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1.
Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 31 320 597, so
sídlom: Ursínyho 6, 831 02 Bratislava,
2.

ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., IČO: 31 364 551, so sídlom: Ursínyho 6, 831 02 Bratislava,

3.
Tatra banka, akciová spoločnosť, IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1
Ďalšie osoby prítomné na zasadnutí veriteľského výboru:
1.

Správca: prítomný komplementár správcu - JUDr. Michal Polák

Počet hlasov prítomných konkurzných veriteľov:
Počet hlasov: tri (3) hlasy

Sekcia edičných činností
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Veriteľský výbor je: uznášaniaschopný (podľa ust. § 38 ods. 2 prvá veta ZKR)

Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ veriteľského výboru, Správca.
Správca informoval členov veriteľského výboru, že ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva
podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom
zasadnutí veriteľského výboru. Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského
výboru, správca je povinný sa na zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť. Úpadca, štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu Úpadcu je povinní sa na písomnú žiadosť veriteľského výboru alebo
správcu zúčastniť na zasadnutí veriteľského výboru a odpovedať na otázky členov veriteľského výboru
a správcu.
Správca ďalej informoval členov veriteľského výboru, že každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.
Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Správca konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže je prítomná väčšina jeho
členov.
Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca na základe návrhov členov veriteľského výboru dal hlasovať o návrhu na zvolenie člena
veriteľského výboru: ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., so sídlom: Ursínyho 6, 831 02 Bratislava, IČO:
31 364 551, za predsedu veriteľského výboru, s týmto výsledkom:
Za návrh:

tri (3) hlasy

Proti návrhu: nula (0) hlasov
Zdržal sa:

nula (0) hlasov

Záver: Uvedený návrh na zvolenie ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. za predsedu veriteľského výboru
bol prijatý väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Uznesenie č. VV 1/2013
Predsedom veriteľského výboru je spoločnosť ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., so sídlom: Ursínyho
6, 831 02 Bratislava, IČO: 31 364 551,
K uzneseniu č. VV 1/2012 neboli vznesené žiadne námietky prítomných.
Správca poučil nového predsedu veriteľského výboru, že ďalšie zasadnutie veriteľského výboru
zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca. O priebehu zasadnutia veriteľského
výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných členov veriteľského výboru, opis
priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom spolu s
hlasovaním jednotlivých členov veriteľského výboru. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda
veriteľského výboru. Odpis zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní doručí
súdu a správcovi. Správca najneskôr nasledujúci deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie
v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice doručenej správcovi tvorí súčasť správcovského spisu.
Sekcia edičných činností
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Udelenie odporúčania a súhlasu so späťvzatím Návrhu na začatie konania

Predseda veriteľského výboru na základe návrhu Správcu dal hlasovať o udelení odporúčania a
súhlasu veriteľského výboru so späťvzatím návrhu na začatie konania v zmysle § 96 ods. 1 zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v právnej veci Úpadcu ako
navrhovateľa, proti odporcovi: EUROPA SC a. s., so sídlom Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 712 167 (ďalej len „EUROPA SC a. s.“), o určenie neplatnosti právneho úkonu, vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 64Cb 56/2011 (ďalej len „Súdne konanie“). Uvedený
návrh je veriteľskému výboru, ako príslušnému orgánu, predkladaný za účelom postupu v súlade
s ustanoveniami § 83 ods. 2 v spojení s § 86 ods. 2 ZKR podľa ktorých: „V iných veciach nie je
príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, môže však správcovi odporučiť, ako
postupovať.“ a „V súvislosti s vymáhaním sporných majetkových práv podliehajúcich konkurzu je
správca oprávnený po konaní prvej schôdze veriteľov so súhlasom príslušného orgánu uzatvárať
dohody alebo zmiery ohľadom týchto sporných práv a robiť jednostranné právne úkony za úpadcu v
týchto veciach.“ Správca zároveň informoval členov veriteľského výboru, že spoločnosť EUROPA SC
a. s. vedie (ako navrhovateľ) proti Správcovi Úpadcu (ako odporcovi) súdny spor o určenie právneho
dôvodu a výšky pohľadávok popretých v konkurze na majetok Úpadcu, v právnej veci vedenej na
Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 2Cbi 545/2011 (ďalej len „Incidenčné konanie“), pričom
v prípade, že dôjde k späťvzatiu návrhu na začatie Súdneho konania zaväzuje sa spoločnosť
EUROPA SC a.s. k päťvzatiu návrhu na začatie Incidenčného konania.
Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o udelenie odporúčania a súhlasu so späťvzatím návrhu na
začatie Súdneho konania, s týmto výsledkom:
Za návrh:

tri (3) hlasy

Proti návrhu: nula (0) hlasov
Zdržal sa:

nula (0) hlasov

Záver: Uvedený návrh na udelenie odporúčania súhlasu so späťvzatím návrhu na začatie Súdneho
konania bol prijatý väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

Uznesenie č. VV 2/2013
Veriteľský výbor v zmysle § 83 ods. 2 ZKR odporúča Správcovi a v zmysle § 86 ods. 2 ZKR mu
udeľuje Správcovi súhlas k tomu, aby v právnej veci Úpadcu ako navrhovateľa proti odporcovi:
EUROPA SC a.s., so sídlom Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 712 167 (ďalej len
„EUROPA SC a.s.“), o určenie neplatnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 64Cb 56/2011, vzal návrh na začatie súdneho konania v tejto právnej veci späť v
zmysle § 96 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok za podmienky, že zo strany
spoločnosti EUROPA SC a.s. dôjde k späťvzatiu návrhu na začatie súdneho konania, ktoré je vedené
na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 2Cbi 545/2011 o určenie právneho dôvodu a výšky
pohľadávok popretých v konkurze na majetok Úpadcu a v ktorom má spoločnosť EUROPA SC a.s.
procesné postavenie navrhovateľa.
K uzneseniu č. VV 2/2013 neboli vznesené žiadne námietky prítomných.
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Rôzne / Záver

Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru
a toto zasadnutie ukončil.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 13:20 hod.

K017171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Rezníček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 825 644
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/52/2009 S 459
Spisová značka súdneho spisu:
3K/52/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

V konkurznom konaní, vedenom na majetok úpadcu: Ing. Rudolf Rezníček, Zelinárska 5389/2, 821 08
Bratislava, IČO: 17 825 644, vec vedená Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 3K/52/2009, u
správcu pod sp. zn.: 3K/52/2009 S 459, týmto správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom
kancelárie správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava v súlade s § 101 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, upravený
najmä v súlade s odôvodnenými námietkami, uplatnenými zo strany Okresného súdu Bratislava
I uznesením sp. zn.: 3K/52/2009-248 zo dňa 11.9.2013 a v súlade s uznesením Okresného súdu
Bratislava I sp. zn. 3K/52/2009-238 zo dňa 27.8.2013 o potvrdení prevodu pohľadávok:
Celková výška príjmov konkurzu, vrátane príjmov z vymoženia pohľadávok úpadcu: 5.147,60 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate: 3.195,09 Eur
Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov: 1.952,51 Eur
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca určuje veriteľskému výboru 16 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia
návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v obchodnom vestníku na
schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie:
Podľa § 83 ods. 3 ZKR veriteľský výbor môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu
výťažku schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak
nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky, veriteľský výbor
je povinný námietku proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatniť.
Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to v
úradných hodinách správcovskej kancelárie v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla
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a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla
kancelárie správcu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese office@patent-iurist.sk,
prípadne telefonicky na 02/59103900.

K017172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2013 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
3R/7/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Sečanský, správca dlžníka AD TEAM, s. r. o., IČO 36 279 323, so sídlom Zámocká 18,
811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 18004/T, v zmysle ust. § 126 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 31.
30
10. 2013 o 9
hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v sídle Európskej vzdelávacej akadémie na
adrese Nobelova č. 16, 836 14 Bratislava s nasledovným programom: 1. prezentácia a otvorenie, 2.
zistenie stanovísk veriteľov, 3. voľba veriteľského výboru, 4. záver. Pri prezentácii veritelia - fyzické
osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa na schôdzi
veriteľov, príp. v reštrukturalizačnom konaní a doklad totožnosti.

K017173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACTHERM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/73/2011 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
28K/73/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s ust. § 81 ZKR v platnom znení po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru
zo dňa 18.9.2013 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:

Číslo súp.
Dlžník
zložky
1.
2.

Právny dôvod vzniku

Faktúra Dátum
č.
splatnosti

INSTACO Slovakia, s.r.o., Ráztočná
Neuhradený
zostatok
59, 822 06 Bratislava, IČO: 36
100032 30.08.2010
faktúry za stavebné práce
668 583
Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy
Neuhradený
zostatok
68,
824 77 Bratislava 26, IČO: 35
10013 16.06.2010
faktúry za stavebné práce
721 278
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Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy
Neuhradený
zostatok
68,
824 77 Bratislava 26, IČO: 35
100019 15.08.2010
faktúry za stavebné práce
721 278
Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy
Neuhradený
zostatok
68,
824 77 Bratislava 26, IČO: 35
100033 04.10.2010
faktúry za stavebné práce
721 278
Metrostav SK a.s., Mlynské Nivy
Neuhradený
zostatok
68,
824 77 Bratislava 26, IČO: 35
100037 30.09.2010
faktúry za stavebné práce
721 278

680,48
496,06
9,90

K017174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽIVENA Zvolen, a.s., "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 629 693
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2013 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Živena Zvolen, a.s., so sídlom Ku Bratke 5,
934 01 Levice, IČO: 36 629 693, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod.,
a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na telefónnom čísle: 0911/117880, resp.:e-mailom na :
robert.hipp.skp@zoznam.sk.
JUDr. Róbert Hipp - správca

K017175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŽIVENA Zvolen, a.s., "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 629 693
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2013 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 134V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.5.2000, ako správca úpadcu: ŽIVENA Zvolen, a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO:
36 629 693 (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.
31K/33/2013-739 zo dňa 16.09.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: ŽIVENA Zvolen, a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice,
IČO: 36 629 693 (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of
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Konkurzy a
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reštrukturalizácie
IČO: 36 629 693 (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court in Nitra, No. 31K/33/2013-739 dated 16.09.2013 bankruptcy was declared on the
Bankrupt´s estate.
OV 188/2013

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 24.09.2013.
The bankruptcy was declared on 24.09.2013
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33./I.p.,949 01 Nitra, Slovenská republika a
v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k sp.zn.
31K/33/2013-739.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address
: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33./I.p., 949 01 Nitra, Slovak Republic and one copy in the
District Court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 3R/7/2011.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii
na internetovej stránke www.justice.gov.sk. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature;
the registration has to be filled in a special registration form. The registration form can be
found on the website www.justice.gov.sk .(§ 29, section 1 ZKR)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný
nesplnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be
registered in the Euro currency.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account,
but creditor cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The
right on a proportional satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only
right on a proportional satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only
from the proceeds included in the schedule of a general substance, which intention to set up
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Konkurzy a
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
from the proceeds included in the schedule of a general substance, which intention to set up
was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application to the trustee.
The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal
stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).
OV 188/2013

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely
exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of
the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky
(§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafterreferred
to as "contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to
apply rights associated with the contingent claim only when he proves the emergence of
contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of
limitation period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6
ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in
bankruptcy proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the
bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the
proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however the voting rights
at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be
satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is
disregarded from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from
enriched substance as a result of not registered secured claim and such right may be exercised
against the substance as a claim against substance which is being satisfied after satisfaction of
all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
oznámiť to písomne správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
OV 188/2013

Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to
the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office
in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to
be nominate and in writing notify the trustee . In case a non-financial claim is registered, an
expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).
V Nitra dňa, 25.09.2013
JUDr. Róbert HIPP, správca

K017176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM-OC, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 437 921
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2012
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby č. 06/2013
v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.

sídlo kanc. pre Žilinský kraj:

Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo
841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

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

33

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 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Správca úpadcu:
obchodné meno:

SSIM-OC, a.s. v konkurze

sídlo:

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

IČO:

36 437 921

IČ DPH:

SK2022112807

Zapísaný:
10504/L

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, 4. poschodie, v priestoroch
manažmentu SSIM-OC, a.s. - zasadacia miestnosť č. 2 (budova pol komplexu EUROPALACE)
Dátum dražby:

23.09.2013 (pondelok)

Čas otvorenia dražby:

12:30 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:

12:00 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

12:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 6 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 Eur / 1 osoba
Označenie dražby: Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
I.
Byt č. 74 vedený ako nebytový priestor č. 12 - 74 – nachádzajúci sa na 3. poschodí vchodu č.
33/B, stavby nachádzajúcej sa na ulici Vysokoškolákov 33/B, so súpisným číslom 8556 v Žiline,
postavenej na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 7930/42, spolu so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach, zariadeniach a na príslušenstve domu a na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
7930/42 o veľkosti 153/2669714, tak ako je zapísaný v evidencii Katastrálneho úradu v Žilina - Správa
katastra Žilina, na liste vlastníctva č. 8481, okres Žilina, obec ŽILINA, katastrálne územie Žilina. (ďalej
len „Byt“)
a k bytu prináležiace garážové státie
II.
Nebytový priestor č. 12 - 209 – nachádzajúci sa na - 3. poschodí vchodu č. 4 (Obchodná
ulica), stavby nachádzajúcej sa na ulici Vysokoškolákov, so súpisným číslom 8556 v Žiline, postavenej
na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 7930/42, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach, zariadeniach a na príslušenstve domu a na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 7930/42 o
veľkosti 1477/2669714, tak ako je zapísaný v evidencii Katastrálneho úradu v Žilina - Správa katastra
Žilina, na liste vlastníctva č. 8481, okres Žilina, obec ŽILINA, katastrálne územie Žilina.
(ďalej len „Garážové státie“ a spolu s Bytom ako „Predmet dražby“)
V súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. d) Zákona o DD Správca ako organizátor dražby
z dôvodu absencie splnenia podmienok podľa § 17 ods. 1 písm. c) Zákona o DD, týmto upúšťa od
vykonania dražby č. 06/2013.
V Žiline, dňa 23.09.2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 30. septembra 2013

Za organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K017177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WOOLMER, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 670 826
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/27/2013 S 1265
Spisová značka súdneho spisu:
28K/27/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU –
WOOLMER, s.r.o., IČO: 44 670 826, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

Číslo konania okresného súdu:

28K/27/2013

Číslo konania správcu:

28K/27/2013 S1265

Všeobecná podstata V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu
WOOLMER, s.r.o., IČO: 44 67 826, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín:

A) Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky
č. 665/2005 Z. z.–
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

B) Stavby podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno b) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.
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Deň vydania: 30. septembra 2013

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

C) Byt alebo nebytový priestor podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38
písmeno c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

D) Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle
ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

E) Cenný papier podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno e)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

F) Peňažná pohľadávka podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
písmeno f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp.
číslo

1

2
3

§ 38

Suma pohľadávky Právny
dôvod
vzniku Pozn.
(v Eurách)
pohľadávky spolu s číslom
faktúry
Označenie dlžníka
INITA
MININA ul. 21/2,
Bielorusko

4 678,77
Minsk,

PORTHOS s.r.o.
2 504,36
K výstavisku 689, Trenčín
IČO: 36316661
MURK GmbH & KG, MENS 26,40
FASHION
Hauptstrasse 5, Wachenroth,

Dodávka tkanín č. 201060093 faktúra vystavená na sumu
8 094,62 €, z toho uhradené
3 415,85 €
Dodávka tkanín č. 200960050 Dodávka tkanín č. 201060113 -

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

36

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

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Hauptstrasse 5, Wachenroth,
Nemecko
4

Jan var Tin GmbH
Hohenstaufen
Schwabmunchen
Nemecko

5

47,95

Dodávka tkanín č. 201060114 -

17,
17,

Uniformtex Kft.
187.30
Kapisztrán u. 6-8, Budapešť,
Maďarsko

Dodávka tkanín č. 201260015 -

G) Pohľadávka z účtu podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno g)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp. číslo

1
2
3.

mena Zostatok na účte banka

Číslo účtu
0276064072/0900 euro
4015499391/7500 euro
4015500057/7500 euro

-9 583,70
0
0

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.

Názov a forma vkladu

bežný účet
bežný účet
bežný účet

H) Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
písmeno h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

1. Obstaranie DHM – technické zhodnotenie prenajatého majetku v hodnote

13 735,65 €.

Mgr. Martin Berec – Správca

K017178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WOOLMER, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 670 826

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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a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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OV 188/2013
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 30. septembra 2013

Mgr. Martin Berec
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
28K/27/2013 S 1265
28K/27/2013
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU –
WOOLMER, s.r.o., IČO: 44 670 826, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín

Číslo konania okresného súdu:
Číslo konania správcu:

28K/27/2013
28K/27/2013 S1265

Oddelená podstata (pre veriteľa MERINA, a.s.) –
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu
WOOLMER, s.r.o., IČO: 44 67 826, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín:

A) Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky
č. 665/2005 Z. z.–
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

B) Stavby podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno b) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

C) Byt alebo nebytový priestor podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38
písmeno c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

D) Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle
ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 188/2013
Súp.číslo

1.
2.

Deň vydania: 30. septembra 2013

Hodnota majetku za ktorú je Miesto kde sa majetok nachádza
možné majetok predať
Druh majetku
Vzorové snovadlo 11 992,00 €
Hergeth
Tkaniny 2483,60 1,05 € /1m,
m
Spolu 5 901,38 €

Spoluvlastníci

MERINA, a.s., M. R. Štefánika 379/19, 911 60
Trenčín, Slovenská republika
MERINA, a.s., M. R. Štefánika 379/19, 911 60
Trenčín, Slovenská republika

E) Cenný papier podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno e)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

F) Peňažná pohľadávka podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
písmeno f) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

§ 38

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

G) Pohľadávka z účtu podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno g)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

H)
Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
písmeno h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

§ 38

Správca pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou nezistil uvedenú zložku majetku
úpadcu.

Mgr. Martin Berec – Správca

K017179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Klbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/76/2012 S 1235

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 188/2013
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 30. septembra 2013

32K/76/2012
Iné zverejnenie

Vyhodnotenie 1. kola verejného ponukového konania

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice, správca úpadcu
Miroslav Klbik, nar. 9.6.1956, bytom Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor, č. k.: 32K/76/2012 S 1235, v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 13.8.2013 a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlásil dňa 15.8.2013:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa HOME CREDIT Slovakia, a.s. pohľadávky č. 1 zo zoznamu pohľadávok:
Súpis oddelenej podstaty veriteľa HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s. tvoria nasledovné súpisové zložky
majetku:
Typ
Popis:

súpisovej

zložky:

Hnuteľná

vec/súbor

hnuteľných

vecí

Osobné motorové vozidlo Nissan Primera, EČV: NR-385FG, rok výroby: 2002, stav
opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4200.- EUR

úpadcu:

1/1

Súpis majetku oddelenej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 55/2013 vydanom dňa
19.3.2013, časti Konkurzy a reštrukturalizácie.
Správkyňa úpadcu Mgr. Henrieta Slavkovská otvorila dňa 11.9.2013 o 11.00 hod. dve obálky
s ponukami.
Správkyňa skonštatovala, že všetci záujemcovia splnili podmienky ponukového konania.
Ponuka č. 1 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 1.250.- eur s DPH.
Ponuka č. 2 obsahovala ponúkanú kúpnu cenu vo výške 1.200.- eur s DPH.
Najvyššia ponuka na kúpu motorového vozidla Nissan Primera, EČV: NR-385FG, rok výroby:
2002 je ponuka č. 1, s týmto záujemcom oddelený veriteľ odporučil uzatvoriť kúpnu zmluvu na
prevod majetku úpadcu, na ktorý bolo vyhlásené toto ponukové konanie.
Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzval úspešného záujemcu,
aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu.
V Leviciach dňa 23.9.2013
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K017180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Karol Bučkuliak

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 188/2013
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 30. septembra 2013

Turčianske Kľačany 153, 038 61 Turčianske Kľačany
22.09.1963
Ing. Gabriela Ďurmanová
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
3K 32/2012 S1446
3K 32/2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvej schôdze veriteľkého výboru/ zástupcu veriteľov
Dátum a čas konania schôdze:

24.09.2013 o 10:20

Miesto konania schôdze:
Žilina

kancelária správkyne, Predmestská 8537/2B, 010 01

Zoznam prítomných:

Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

Zástupca veriteľov:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpený: Ing. Alena Semanová, poverená zastupovaním
Začiatok schôdze:

10:20 hod

Program:
1)

Otvorenie schôdze

2)

Prejednanie ďalšieho postupu v súvislosti so správou a speňažením majetku úpadcu

3)

Záver
1. Otvorenie schôdze.

Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru / zástupcu veriteľov, pričom konštatoval, že bolo
zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1, zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ust. § 38 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. schôdza veriteľského výboru / zástupcu veriteľov je uznášania schopná.
2.

Prejednanie ďalšieho postupu v súvislosti so speňažovaním a správou majetku.

Zástupca veriteľov navrhuje, aby komunikácia medzi ním a správkyňou prebiehala v ďalšom
prostredníctvom emailov. Za týmto účelom sú oznámené nasledovné emailové adresy:
-

Správkyňa: durmanova.spravca@gmail.com

-

Zástupca veriteľov: asemanova@konsolidacna.sk

3.

Záver.

Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončené. Zápisnica je
vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený zástupcovi veriteľov, jeden rovnopis je
určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je pre správcu.
V Žiline, dňa 24.09.2013, rokovanie veriteľského výboru ukončené o 10:30 hod
Ing. Alena Semanová, zástupca veriteľov

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 30. septembra 2013

K017181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bučkuliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 153, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 32/2012 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
3K 32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania schôdze veriteľov
Dátum a čas konania schôdze:

24.09.2013 o 10,00 hod

Miesto konania schôdze:

kancelária správkyne, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina

Zoznam prítomných:
a je jej neoddeliteľnou súčasťou

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Začiatok schôdze:

10,00 hod

Predseda schôdze:

Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa

Prezentácia:
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila v čase od 9,30 do 10,00 hod.
Program:
1)

Otvorenie schôdze

2)

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3)

Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1) ZoKR

4)

Voľba zástupcu veriteľov

5)

Rôzne, záver

1)

Otvorenie schôdze

V úvode schôdze sa správkyňa úpadcu Ing. Gabriela Ďurmanová predstavila prítomným, uviedla, že
bude schôdzi predsedať v zmysle ust. § 35 ods. 1) ZoKR. Zároveň bude aj zapisovateľkou. Predseda
schôdze uvádza, že schôdza bola zvolaná v zmysle ust. § 34 ods. 1) ZoKR oznámením termínu
a programu schôdze v Obchodnom vestníku číslo OV 156/2013 zo dňa 14.08.2013. Prezentácia
prítomných prebehla v čase od 9,30 hod do 10,00 hod. Na schôdzi sú prítomní nasledovní veritelia
prihlásených a zistených pohľadávok:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpený:
Ing. Alena Semanová, poverená zastupovaním

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 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Daňový úrad
Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 42 499 500 – zastúpený: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená: Ing. Alena Semanová, poverená
zastupovaním
Prítomní boli poučení, že podľa § 35 ods. 4) ZoKR právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti, na každé jedno € zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Podľa § 35 ods. 3) schôdza veriteľov je uznášaniaschopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných veriteľov.
Predseda schôdze – správkyňa konštatovala, že schôdza je uznášaniaschopná. Prítomní sú 2
veritelia, z toho veritelia, ktorí sú oprávnení hlasovať v počte 2, ktorých celkový počet hlasov je 41.828.
Uznesenie č.1
Schôdza je uznášaniaschopná. Prítomní sú 2 veritelia, z toho veritelia, ktorí sú oprávnení
hlasovať v počte 2, ktorých celkový počet hlasov je 41.828.
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté. Námietku voči Uzneseniu č. 1
neuplatnil nikto.
2)

Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania

Predseda schôdze Ing. Gabriela Ďurmanová odovzdala prítomným veriteľom pripravený materiál, ktorý
obsahuje:
a)
Správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch správcu
v priebehu konkurzu
b)

Prehľad zistených a popretých pohľadávok a rozsah hlasovacích práv

c)

Súpis majetku zverejnený v OV

Na schôdzu boli tiež pripravené obligatórne dokumenty – Správcovský spis, zoznam pohľadávok, do
ktorých bolo možné nahliadnuť.
Správca oboznámil prítomných veriteľov s činnosťou a úkonmi vykonanými odo dňa vyhlásenia
konkurzu do dňa konania prvej schôdze, ktoré sa týkali zisťovania a súpisu majetku úpadcu,
zisťovania záväzkov úpadcu súvisiacich s prihlásenými pohľadávkami veriteľov a o priebehu
konkurzného konania.
Uznesenie č. 2
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu do konania prvej schôdze
veriteľov a o stave konkurzného konania.
Za: 41.828
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté. Námietku voči Uzneseniu č. 2
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté. Námietku voči Uzneseniu č. 2
neuplatnil nikto.
OV 188/2013

3)

Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1) ZoKR

Podľa ust. § 36 ZoKR do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu.
O výmene správcu sa rozhoduje vždy na prvej schôdzi veriteľov. Právo navrhnúť do funkcie nového
správcu, ktorým je osoba zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie MS SR, má prítomný veriteľ
oprávnený na schôdzi hlasovať. O návrhu na výmenu správcu schôdza hlasuje postupne od návrhu
veriteľa s najvyšším počtom hlasov až kým návrh nového správcu nie je schválený.
Predseda schôdze dal návrh, aby sa prítomní veritelia vyjadrili, či chcú vymeniť správcu a predniesli
svoj prípadný návrh na nového správcu. Ak áno, bude schôdza hlasovať o výmene správcu
stanoveným spôsobom.
Žiadny z prítomných veriteľov nepredniesol návrh na výmenu správcu, a preto sa o výmene správcu
nehlasovalo. Správcom naďalej ostáva Ing. Gabriela Ďurmanová.
Uznesenie č. 3
Schôdza veriteľov nepredniesla žiadny návrh na výmenu správcu a súhlasí s tým, aby funkciu
správcu v konkurznom konaní naďalej vykonávala Ing. Gabriela Ďurmanová so sídlom
kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina.
Za: 41.828
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté. Námietku voči Uzneseniu č. 3
neuplatnil nikto.
4)

Voľba zástupcu veriteľov

Podľa ust. § 107 ods. 2) ZoKR v malom konkurze volí schôdza veriteľov jedného zástupcu. Tento
zástupca plní funkcie veriteľského výboru a má všetky jeho práva a povinnosti. Schôdza veriteľov pre
účely voľby zástupcu veriteľov primerane použije ust. § 37 ZoKR. Návrhy na zástupcu veriteľov
predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na
schôdzi veriteľov hlasovať postupne od veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie je zástupca
veriteľov zvolený.
Na schôdzi sú prítomní 1 veritelia oprávnení hlasovať. Predseda schôdze dal hlasovať
o veriteľovi s najvyšším počtom hlasov – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Hlasovanie:
Za: 34542
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda konštatuje, že bol zvolený zástupca veriteľov, ktorým je veriteľ: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Sekcia edičných činností
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Uznesenie č. 4
Schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov, ktorým je veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Námietku voči uzneseniu č. 4 neuplatnil
nikto.
5)

Rôzne, záver

V závere predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť, pričom informoval veriteľov, že v prípade
ďalších požiadaviek alebo otázok, títo sa môžu obrátiť na správcu osobne alebo písomne. Následne
predseda schôdzu ukončil.
Schôdza veriteľov a záznam ukončený o 10:15
Ing. Gabriela Ďurmanová, predseda schôdze

Prílohy:
·

Prezenčná listina

K017182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MRAZIARNE Kežmarok, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská 1731, 069 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 478 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Vajdová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2013 S1392
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

37. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 252,03 EUR
Právny dôvod vzniku: finančné prostriedky z exekúcie úpadcu.
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OV 188/2013

K017185
Spisová
značka:

Deň vydania: 30. septembra 2013

6K/14/2013

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: KASINVEST spol.
s r. o., so
sídlom Jablunkov, Běla 1005, 739 91 Frýdek - Místek, IČO: 62 364 197, právne zastúpený: Fridrich
Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, konajúci prostredníctvom
advokáta a konateľa Doc. JUDr. Branislav Fridrich, Phd.,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: TECHNOMARKET spol. s r. o.,
v likvidácii, so sídlom Púchovská
16, 835 05 Bratislava, IČO: 17 325 153, o odvolaní navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Okresného
súdu Bratislava I č. k. 6 K/14/2013 - 121 zo dňa 14.06.2013, takto

rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 6 K/14/2013 - 121 zo dňa
14.06.2013 p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

dňa 22.8.2013
JUDr. Elena Kúšová, predsedníčka senátu
K017186
Spisová
značka:

2K/37/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: ZOMA - TRADE, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
kancelárie Harmónia 3 208, 900 01 Modra, IČO: 44 372 655, v mene ktorého koná likvidátor Marián
Zobok, bytom Harmónia 3 208, 900 01 Modra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
ZOMA - TRADE, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom kancelárie Harmónia 3 208, 900 01 Modra, IČO: 44
372 655
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi ZOMA - TRADE, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
kancelárie Harmónia 3 208, 900 01 Modra, IČO: 44 372 655, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže 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 23.9.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017187
Spisová
značka:

2K/43/2013
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Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BB Investment s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 44 125 437, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BB
Investment s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 44 125 437
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi BB Investment s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01
Bratislava, IČO: 44 125 437, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže 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 23.9.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017188
Spisová
značka:

2K/31/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, správcom ktorého je Ing.
Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Košická 56, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1175
rozhodol
Súd odvoláva správcu: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Košická 56, 821 08
Bratislava, značka správcu: S 1175 z funkcie správcu úpadcu Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982,
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982, Novoveská
17/A, 843 10 Bratislava, správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06
Bratislava, značka správcu: S 1313.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 23.9.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017189
6R/11/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 804 866, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie
dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35
804 866
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 804 866, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza
dňa 03.09.2013, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Vajnorská 137,
831 04 Bratislava, IČO: 35 804 866.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

47

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
potvrdzuje reštrukturalizačný plán
dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súd
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 804 866, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza
dňa 03.09.2013, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
Konkurzy a
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Vajnorská 137,
831 04 Bratislava, IČO: 35 804 866.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017190
Spisová
značka:

6K/47/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ESCONA Trading, spol. s. r. o., so
sídlom Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, IČO: 00 896 624, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka:ESCONA Trading, spol. s. r. o., so sídlom Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, IČO: 00
896 624
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ESCONA Trading, spol. s. r. o., so sídlom Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava,
IČO: 00 896 624predbežného správcu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831
01 Bratislava, zn. správcu: S 1534.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.9.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017191
Spisová
značka:

6K/50/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, likvidátor spoločnosti: EVANS STYLE s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Trojičné nám. 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 727 047, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka:EVANS STYLE s. r. o. v likvidácii, so sídlom Trojičné nám. 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 727
047
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: EVANS STYLE s. r. o. v likvidácii, so sídlom Trojičné nám. 1, 821 07
Bratislava, IČO: 35 727 047predbežného správcu: Mgr. Tomáš Sklár, so sídlom kancelárie Miloslavov Alžbetin dvor 1350, 900 42 Miloslavov - Alžbetin dvor, zn. správcu: S 1642.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
Sekcia edičných činností
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ustanovuje dlžníkovi: EVANS STYLE
s. r. o. v likvidácii, so sídlom Trojičné nám. 1, 821 07
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súd
Bratislava, IČO: 35 727 047predbežného správcu: Mgr. Tomáš Sklár, so sídlom kancelárie Miloslavov Alžbetin dvor 1350, 900 42 Miloslavov - Alžbetin
dvor, zn.
Konkurzy
a správcu: S 1642.
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.9.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017192
Spisová
značka:

6K/51/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, likvidátor spoločnosti: GAMA-TRADING, spol. s r.o. v likvidácii, so
sídlom Hrdličková 16, 831 01 Bratislava, IČO: 17 336 830, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka:GAMA-TRADING, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hrdličková 16, 831 01 Bratislava, IČO: 17
336 830
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: GAMA-TRADING, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Hrdličková 16, 831 01
Bratislava, IČO: 17 336 830 predbežného správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1491.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.9.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017193
6K/45/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 855 398, správcom ktorého je JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1378, o návrhu na vstup do
konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením
č.k. 6K/45/2011-234 zo dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
IČO: 35 855 398, správcom ktorého
je JUDr.
Marek Letkovský,
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
so sídlom kancelárie Legionárska 1/C,
831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1378, o návrhu na vstup do
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Konkurzy
IČO: 35 776
a 005, rozhodol uznesením
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
č.k. 6K/45/2011-234 zo dňa 26.08.2013 oreštrukturalizácie
povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017194
6K/71/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TIRSOL s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 38, 821 02 Bratislava, IČO: 44 626 061, správcom ktorého je
JUDr. Zuzana Krkošková, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1605, o
návrhu na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením č.k. 6K/71/2011-204 zo
dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017195
6K/71/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TIRSOL s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 38, 821 02 Bratislava, IČO: 44 626 061, správcom ktorého je
JUDr. Zuzana Krkošková, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1605, o
návrhu na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením č.k. 6K/71/2011-206 zo
dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30
807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017196
6K/40/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Skyko
spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 922 095, správcom ktorého je
Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1,
811 01 Bratislava, S 1243, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, rozhodol
uznesením č. k. 6K/40/2008-192 zo dňa 26.08.2013 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937
874 na konkurzného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005
v konkurznom konaní. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017197
Spisová
značka:

6K/58/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián
Gálik, nar. 08.09.1957, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Peter
Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, o návrhu
na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením č.k. 6K/58/2011-257 zo dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do
konkurzného konania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017198
6K/58/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián
Gálik, nar. 08.09.1957, bytom Chalupkova 9, 819 43 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Peter
Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230, o návrhu
na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením č.k. 6K/58/2011-259 zo dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do
konkurzného konania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,
so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017199
Spisová
značka:

6K/22/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Róbert
Vyhnička, nar. 19.08.1964, trvale bytom Jamnického 8, 841 05 Bratislava, správcom ktorého je Mgr.
Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1312, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, rozhodol uznesením č. k. 6K/22/2009-370 zo dňa
26.08.2013 o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na konkurzného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017200
2K/29/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
ibn Electronics, s.r.o., so sídlom Zadunajská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 36 795 348, správcom ktorého
je JUDr. Magdaléna Kollárová, advokát, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
značka správcu: S 493, o návrhu na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením
č.k. 2K/29/2011-423 zo dňa 26.08.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom
ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
20.09.2013.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Katarína Ondrišová, vyšší súdny úradník
K017201
4K/39/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Peter Selecký, trvale bytom Za
Záhradami 21, 900 28 Zálesie, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: K-1
ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 878 291
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: K-1 ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie,
IČO: 35 878 291 predbežného správcu: JUDr. Katarína Čechová, so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811
02 Bratislava, značka správcu: S 1338.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017202
4K/6/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FUTURIS
PROPERTIES a.s., so sídlom Riazanská 33, 831 03 Bratislava, IČO: 36 285 099, právne zast.:
Hillbridges, s.r.o., so sídlom Sedlárska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 799 327, správcom ktorého je
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, o návrhu
navrhovateľa: Ing. Juraj Havaš, nar. 25.12.1946, bytom Kulíškova 37, 821 08 Bratislava, na vstup do
konkurzného konania
Sekcia edičných činností
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FUTURIS
PROPERTIES a.s., so sídlom Riazanská 33,Konkurzy
831 03 Bratislava,
IČO: 36 285 099, právne zast.:
a
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
Hillbridges, s.r.o., so sídlom Sedlárska 1, reštrukturalizácie
811 01 Bratislava, IČO: 36 799 327, správcom ktorého je
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, o návrhu
navrhovateľa: Ing. Juraj Havaš, nar. 25.12.1946, bytom Kulíškova 37, 821 08 Bratislava, na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa Ing. Juraj Havaš, nar. 25.12.1946, bytom
Kulíškova 37, 821 08 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Ing. Ondrěj
Gattnar, PhD., nar. 13.08.1949, bytom Jeséniova10424/2A, 831 01 Bratislava, so zistenými
pohľadávkami v celkovej sume 166 967,22 eura.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v
lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. 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 23.9.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017203
Spisová
značka:

2K/72/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gabriela
Šenkárová, nar. 09. 10. 1978, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 61/22, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Gabriela Šenkárová, nar. 09. 10. 1978, bytom 979 01
Rimavská Sobota, Malohontská 61/22 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému
súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum
a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017204
2K/34/2007
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Nosáľ,
Detvianska Huta č. 72, 962 06 Detvianska Huta, nar. 27.09.1969, IČO: 33 300 682, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Lýdia Šebová, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš
o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veciKonkurzy
vyhláseného
a konkurzu na majetok úpadcu Róbert Nosáľ,
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
Detvianska Huta č. 72, 962 06 Detvianskareštrukturalizácie
Huta, nar. 27.09.1969, IČO: 33 300 682, správcom
konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Lýdia Šebová, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš
o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Lýdiu Šebovú, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990
01 Veľký Krtíš.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 31. 10. 2013 o 9.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203,
1.poschodie Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017205
2K/8/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MORAVAN SB,
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 35, IČO: 35 970 138, správcom konkurznej
podstaty ktorého je Mgr. Lýdia Šebová, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš o návrhu
správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Lýdiu Šebovú, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990
01 Veľký Krtíš.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 31. 10. 2013 o 9.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203,
1.poschodie Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017206
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 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

2K/63/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman
Ostružlík, nar. 21. 10. 1976, bytom 986 01 Šíd 234, správcom ktorého
je Ing. Jozef Žitník,
PhD. so sídlom kancelárie Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na jeho
odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Žitníka, PhD. so sídlom kancelárie Ul. Prof.
Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 31. 10. 2013 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203,
1.poschodie Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017207
2K/60/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Jaško - FORSTTECHNIK ZAHRANIČNÝ OBCHOD, s miestom podnikania 966 15 Banská Belá 251, IČO: 32 032 510, zast.
ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 18/B o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Pavol Jaško - FORSTTECHNIK - ZAHRANIČNÝ
OBCHOD, s miestom podnikania 966 15 Banská Belá 251, IČO:
32 032 510
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017208
Spisová
značka:

32K/26/2012

Oznam
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Beatric Kollárová
(predtým Chlebová), nar.6.7.1968, bytom 951 04 Malý Lapáš 118, ktorého správcom je SKP, k.s., so
Sekcia
edičných
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na vstup do konania, uznesením č.k. 32K/26/2012-181 zo dňa 14.8.2013 povolil vstup nového veriteľa
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova
55 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova
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OV 188/2013
Oznam

Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Beatric Kollárová
(predtým Chlebová), nar.6.7.1968, bytom 951 04 Malý Lapáš 118, ktorého správcom je SKP, k.s., so
sídlom Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, o
návrhu navrhovateľa Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35
831 154, zastúpeného JUDr.Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava,
na vstup do konania, uznesením č.k. 32K/26/2012-181 zo dňa 14.8.2013 povolil vstup nového veriteľa
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s prihlásenou pohľadávkou č. 4 v sume 2.663,01 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2013.

Okresný súd Nitra dňa 23.9.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K017209
31K/30/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Aurora, s.r.o., so sídlom Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra,
IČO: 46 772 081, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Aurora, s.r.o., so sídlom Bratislavská 9/A,
949 01 Nitra, IČO: 46 772 081, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Aurora, s.r.o., so sídlom Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra, IČO
46 772 081.
Súd ustanovuje správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova
22, 949 01 Nitra.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú
uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré
nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa
neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.9.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K017210
31K/42/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Konta, narodený 19.02.1979, bytom
Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Richard Konta,
narodený 19.02.1979, bytom Trávna 2037/12, 940 55 Nové Zámky, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Richarda Kontu, narodeného 19.02.1979, bytom Trávna
2037/12, 940 55 Nové Zámky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.9.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K017211
31K/75/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Jozef Vanyo, narodený 17.02.1974, bytom 951 26
Šurianky 78, zastúpený: Mgr. Klaudia Vaľová, narodená 06.01.1978, bytom Kirejevská 1173/37, 979 01
Rimavská Sobota, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozef Vanyo, narodený 17.02.1974, bytom
951 26 Šurianky 78, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnej správkyni JUDr. Vlaste Suchanovej, adresa kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 78,32 eura.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežnej správkyni JUDr. Vlasty
Suchanovej odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 244,29 eura z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 130 - 130/12
do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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odmenu
a výdavky predbežného správcu reštrukturalizácie
platiť.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.9.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K017212
Spisová
značka:

32K/55/2012

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Klaudia
Sedláková, nar. 31.10.1970, bytom Drevená 745/20, Nitrianske Hrnčiarovce , ktorého správcom je
JUDr.Stanislav Barkoci, sídlo kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Mgr. Klaudia Sedláková, nar. 31.10.1970, bytom Drevená
745/20, Nitrianske Hrnčiarovce pre nedostatok majetku.
II. P r i z n á v a správcovi JUDr.Stanislav Barkoci, sídlo kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra odmenu
vo výške 60,05 eura a náhradu výdavkov v sume 1,50 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo
i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 23.9.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K017213
Spisová
značka:

2K/22/2008

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kaprál, s miestom
podnikania Hlavná 1441/90, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 31 235 808, správcom ktorého je JUDr.
Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 2673/212/A, 093
00 Vranov nad Topľou.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácie
o d v o l á v a správcu JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 2673/212/A, 093
00 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OV 188/2013

Okresný súd Prešov dňa 23.9.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K017214
Spisová
značka:

2K/38/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový
úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia
44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo
v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 23.9.2013
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K017215
Spisová
značka:

2K/39/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový
úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka P.O.R.N. - Trans, s. r. o., so sídlom Ružová 6, Humenné 066 01, IČO: 36 734 535, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový
úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka P.O.R.N. - Trans, s. r. o., so sídlom Ružová 6, Humenné 066 01, IČO: 36 734 535, takto
rozhodol
OV 188/2013

začína konkurzné konanie voči dlžníkovi P.O.R.N. - Trans, s. r. o., so sídlom Ružová 6,
Humenné 066 01, IČO: 36 734 535.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo
v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 24.9.2013
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K017216
Spisová
značka:

2K/37/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
PRAXSTAV, s.r.o., so sídlom Budovateľská 38
080 01 Prešov, IČO: 36 472 034, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi PRAXSTAV, s.r.o., so sídlom Budovateľská 38,
080 01 Prešov, IČO: 36 472 034.
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
Sekcia
edičných
činnostísa považuje nasledujúci deň po
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konkurzné konanie. Začatie konkurznéhoreštrukturalizácie
konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo
v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 23.9.2013
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K017217
Spisová
značka:

2K/34/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Markusová, nar.
28.11.1976, bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
ustanovuje JUDr. Stanislava Oravca, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov do funkcie
predbežného správcu dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať
aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno
odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym
úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote
najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží
súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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).
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Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Prešov dňa 23.9.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K017218
Spisová
značka:

38K/22/2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Mikuštiak, nar. 15.6.1990, trvale
bytom Gen. M. R. Štefánika 422/82, 911 01 Trenčín, občan SR, právne zastúpená JUDr. Martinou
Válkovou, advokátkou, so sídlom kancelárie Jilemnického 21, Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Dušan Mikuštiak, nar. 15.6.1990, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika
422/82, 911 01 Trenčín, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi dlžníka Dušan Mikuštiak, nar. 15.6.1990, trvale bytom
Gen. M. R. Štefánika 422/82, 911 01 Trenčín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 23.9.2013
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K017219
Spisová
značka:

28K/30/2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Topor, nar.
25.06.1978, bydliskom Stred 50/24, 017 01 Považská Bystrica, uznaný za malý, ktorého správcom je
Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania
prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1582 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila správcovi Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1582, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19
37/2013.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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I. Správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Slovenskej
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Bystrica, značka správcu S1582 Ministerstvo
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II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila správcovi Mgr. Bohuslav Konkurzy
Gelatka soasídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
Považská Bystrica, značka správcu S1582,
priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z
reštrukturalizácie
preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19
37/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.9.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K017220
Spisová
značka:

40K/2/2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Trnovec s miestom
podnikania 018 61 Visolaje 88, IČO 43 782 400, ktorého správcom je JUDr. Jozef Sedliak so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S698, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 40K/2/2013-73 zo dňa 30.07.2013 vedený
voči úpadcovi Jozef Trnovec s miestom podnikania 018 61 Visolaje 88, IČO 43 782 400, z a m a l ý
a o t v á r a malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 24.9.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K017221
Spisová
značka:

25K/23/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Jozef Belladidaktické hračky, Dlhá ulica 248/43, Senica, IČO: 34 366 784, ktorého správcom je JUDr. Peter
Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Trnava, pobočka Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 18778,27 eur.
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: SR -Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad
Trenčín, pobočka Daňový úrad Považská Bystrica Centrum 2408/43 , 017 80 Považská Bystrica, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 250 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka, 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
Sekcia edičných činností
vestníku.
Redakcia Obchodného vestníka
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ktorému
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môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
reštrukturalizácie
priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
OV 188/2013

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
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 20.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017222
Spisová
značka:

25K/13/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášiková 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROKOREKT SK,
s.r.o., Kapitulská 26, 917 01 Trnava, IČO: 35 826 240, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14511/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka EUROKOREKT SK, s.r.o., Kapitulská 26, 917 01
Trnava, IČO: 35 826 240.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ,
Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3.
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).
4.
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
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v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd. (§ 28 ods. 2 ZKR).
4.
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).
5.
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).
6.
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
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).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
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
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17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
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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).

Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak
nie je navrhovateľom, do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo
poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho
nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené,
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený
zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K017223
Spisová
značka:

23K/15/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FLUR, spol. s r.o., J. Mudrocha 660, 905 01
Senica, IČO: 36 269 271, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
16794/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: FLUR, spol. s r.o., J. Mudrocha 660, 905 01 Senica,
IČO: 36 269 271.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.9.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K017224
Spisová
značka:

23K/14/2013

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
reštrukturalizácie

OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A,
821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464, právne zastúpený: verita, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Lenka Mazúchová, nar. 05.08.1975,
bytom Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil
vady svojho podania doručeného tunajšiemu súdu dňa 13.09.2013, a to tak, že
doplní originál alebo overené fotokópie listín, ktoré dokladujú jeho pohľadávku,
doplní výzvu na zaplatenie adresovanú dlžníkovi,
a doplní doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 eur, inak súd návrh navrhovateľa - veriteľa odmietne.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak podanie nebude opravené alebo doplnené v lehote 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia a pre
uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd podanie odmietne.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.9.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K017225
Spisová
značka:

25K/41/2010

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Výzbrojňa požiarnej
ochrany- dobrovoľná požiarna ochrana, a.s., IČO: 36 255 530, Pri Kalvárii 8, 917 01 Trnava, správcom
ktorého je: JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, Trnava, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie
prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 28
812,84 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka, 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
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.
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
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
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 23.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017226
23K/3/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Instal H, s.r.o., Robotnícka 76, 905 01
Senica, IČO: 36 218 758, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
10082/T, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Kvetoslave Živčákovej, so sídlom kancelárie:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vo
výške 219,24 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 883,12 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod účtovným dokladom: 28052013, pol. reg. D19 112 2013, a to
do 3 dní od 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 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 20.9.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K017227
Spisová
značka:

25K/55/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MASTERGLASS s.r.o.,
Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, IČO: 36 267 821, ktorého správcom je JUDr. Michal Straka, so
sídlom kancelárie: Námestie 1. Mája 14, Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky,
takto
rozhodol

Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok z Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01
Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
356 858,73 eur.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok z Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01
Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
356 858,73 eur.
Poučenie:
OV 188/2013

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017228
Spisová
značka:

25K/30/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INTERIER EXTERIER
s.r.o., so sídlom: Matúškovská cesta 1413, 924 01 Galanta, IČO: 36 817 040, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie
prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica
13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, pobočka Daňový úrad Galanta, Hodská
390/4, 924 30 Galanta na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, vo výške 28 258,64 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
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OV 188/2013
K017229
Spisová
značka:

Deň vydania: 30. septembra 2013

25K/27/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Zvolenský
Felis, Ratkovce č. 141, IČO: 34 615 911, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Zselinszký, so sídlom
kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške
120 708,99 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, 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 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 23.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K017230
Spisová
značka:

36K/5/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ZAPOM s.r.o., IČO: 36
264 989, Senecká 27, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
č. 15366/T, odd.: Sro, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO:
35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu
pohľadávok vo výške 1.476,25 eura.
Poučenie:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K017231
Spisová
značka:

36K/6/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGROVÍNO Čebovce,
a.s., IČO: 36 001 864, Študentská 15, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, vložka č. 10553/T, odd.: Sa, správcom majetku ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom
kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, na potvrdenie prevodu pohľadávky,
takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu
pohľadávok vo výške 157.432,26 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K017232
Spisová
značka:

38K/3/2011
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OV 188/2013
Spisová
značka:

Deň vydania: 30. septembra 2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Július Szöcs, nar.
14.03.1964, IČO: 31 832 083, 925 42 Trstice č. 97, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného
úradu v Galante, číslo živnostenského registra: 202-13616, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav
R. Šefčík PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej č. 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky,
takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Galanta, Hodská 390/4,
924 30 Galanta, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77
60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 263.636,49 eura.
II.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Colný úrad Trnava, Ľudová 10, 917
01 Trnava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60
65, v rozsahu pohľadávky vo výške 67,- eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K017233
Spisová
značka:

36K/25/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Karol Kovács RENOSIK, Jantárová cesta 1898/77, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 17 677 751, zapísaný v
Živnostenskom registri Obvodného úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-4002,
správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Mierovo námestie 1, 924 01 Galanta,
o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21,
814 99 Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Slovenská republika - Daňové
riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava v
celkovej výške 160.029,88 eura.
II.
Súd návrh nadobúdateľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky v rozsahu popretej pohľadávky vo výške
32.948,96 eur z a m i e t a.
Sekcia edičných činností
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pohľadávky z veriteľa Slovenská republika - Daňové
zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35
Konkurzy
a 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava v
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
celkovej výške 160.029,88 eura.
reštrukturalizácie
II.
Súd návrh nadobúdateľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky v rozsahu popretej pohľadávky vo výške
32.948,96 eur z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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
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 23.9.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K017234
Spisová
značka:

25K/24/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OBCHODNOSTAVEBNÁ spol. s r.o., so sídlom Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč, IČO: 36 197 912, ktorého
správcom je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 53, Šamorín, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005,
o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica
13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, pobočka Daňový úrad Skalica, Mallého 56,
Skalica na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
4356,43 eur.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2 , 041 90 Košice na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 2796,55
eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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
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.
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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odvolania musí byť zjavné ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Z
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 akaždý účastník dostal jeden rovnopis ak je
Konkurzy
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
reštrukturalizácie
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 20.9.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K017235
Spisová
značka:

4K/22/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo veci
Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753 706, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť. Pritom je
potrebné, aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 20.9.2013 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 20.9.2013,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 20.9.2013 a v deň
predloženia tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 21.10.2013.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom
konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže
ich nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 29.10.2013 o 10.00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľov Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484 a Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575
951, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 29.10.2013 o 10.00 h
na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 23.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017236
Spisová
značka:

4K/22/2013

PREDVOLANIE
22/2013

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 4K

Vo veci navrhovateľa - veriteľa :
SR - Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo
veci Daňového úradu Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník: B W a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753 706
o vyhlásenie konkurzu
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 29.10. 2013 o 10.00 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na
pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili
vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli)
pripojené do spisu , ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne.
Rovnako urobte včas návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte akú skutočnosť majú v konaní preukázať).
Súd Vás p o u č u j e , že vo všetkých veciach s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 O.s.p.,
účastníci musia predložiť dôkazy alebo ich musia označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa
končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sa odvolacím dôvodom len za podmienok
uvedených v § 205a.
Ak sa k žalobe a prílohám v stanovenej lehote nevyjadríte a zároveň sa nedostavíte
bez ospravedlniteľného dôvodu na prvé pojednávanie vo veci, môže súd rozhodnúť v zmysle ust. §
153b O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie, okrem vecí uvedených v ust. § 153b ods .5 O.s.p.
Súd ďalej poučuje dlžníka, že za deň doručenia tohto predvolania sa považuje nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
V Žiline, dňa 24.9. 2013
Sudca: JUDr.
Macek Jaroslav
O. s. p. 014 1 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
vypočutý v prípadoch, keď možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie)
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
-------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á)
..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v
Sekcia edičných činností
..................................................................................................................................
Redakcia
Obchodného
vestníka
má hodinový zárobok (po zrážke poistného
a dane
z príjmov)
..................................... €, resp. má
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
mesačný zárobok, z ktorého pripadá
po
zrážke
dane
z
príjmov
na jednu hodinu pracovného času
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
................. € a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do ..........................
hodín.
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žiadať náhradu straty naazárobku,
dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ak budete
-------------------------------------------------------------------------P O T V R D E N I E Z A M E S T N Á V A TKonkurzy
EĽA
a
OV 188/2013
Deň vydania: 30. septembra 2013
reštrukturalizácie
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 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017237
4K/21/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stallone Media Group /SMG/, a.s., so sídlom
M. R. Štefánika 29, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 961, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stallone Media Group /SMG/, a.s., so sídlom M. R. Štefánika
29, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 961.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 23.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017238
Spisová
značka:

3K/34/2012

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALACHYT SK, s. r. o.,
so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 36 436 534, správcom ktorého je Crossdefault
Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol
Určuje správcovi Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača
28, 010 01 Žilina paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.788,28 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017239
Spisová
značka:

3K/36/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ľubomír Homola, nar. 04.01.1976,
bytom Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je Ing. Ivan
Kravárik, so sídlom kancelárie Garbiarska, P.O. Box 644, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu
navrhovateľa Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831
154 na vstup do konania, takto
rozhodol
Nadobúdateľ pohľadávky vo výške 8.020,14 EUR: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova
8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 v s t u p u j e ako veriteľ do konania namiesto veriteľa:
Slovenská sporiteľná, a.s. v skratke SLSP, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
Veriteľovi Slovenská sporiteľná, a.s. v skratke SLSP, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00
151 653 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku v rozsahu postúpenej pohľadávky postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka /§ 25 ods. 4 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 20.9.2013
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súd ny úradník
K017240
Spisová
značka:

3K/8/2006

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: René Škandík, nar.
21.03.1976, bytom Hodžova 2/94, Martin, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto

rozhodol

M e n í uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 3K 8/2006-383 zo dňa 06.06.2013 tak, že
potvrdzuje prevod pohľadávok vo výške 792,68 EUR od veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 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 rozsahu postúpenej pohľadávky postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 26 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len 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 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017241
Spisová
značka:

3K/21/2008

Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: GREG-TRANS, s.r.o., so
sídlom 930, 023 12 Svrčinovec, IČO: 36 395 366, správcom ktorého je
Mgr. Lubomír Kadura, so
sídlom kancelárie Dolný Val 7, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok,
takto
rozhodol
M e n í uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 3K 21/2008-360 zo dňa 07.06.2013 v napadnutej
časti druhého výroku tak, že potvrdzuje prevod pohľadávok vo výške 7.445,75 EUR od veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874
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 /§ 26 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len 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
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priamo týka /§ 26 ods. 3 zákona č. 7/2005reštrukturalizácie
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 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017242
Spisová
značka:

3K/24/2009

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PREFA Bytča - Hrabové,
a.s. , so sídlom 014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 31 638 988, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol

O p r a v u j e výrok Uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 3K 24/2009-508 zo dňa 17.06.2013 tak, že
tento výrok znie: „P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29
augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 76.905,16
EUR na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Veriteľovi Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka konania.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby
jeho doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a
čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 24.9.2013
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017243
Spisová
značka:

3K/13/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 36 401 650, správcom ktorého je:
SKKB, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541, o návrhu správcu na
priznanie odmeny za výkon funkcie predbežného správcu, takto

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

79

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 188/2013

Deň vydania: 30. septembra 2013

rozhodol
I. O p r a v u j e prvý výrok výrokovej časti a odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 3K
13/2012-206 zo dňa 04.04.2013 v časti priznanej odmeny tak, že namiesto nesprávne uvedenej sumy
odmeny „vo výške 663,88 EUR“ má byť správne uvedené: „vo výške 796,65 EUR“.
II. O p r a v u j e druhý výrok výrokovej časti uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 3K 13/2012-206 zo
dňa 04.04.2013 v časti odmeny tak, že namiesto nesprávne uvedenej výšky odmeny „vo výške 663,88
EUR“ má byť správne uvedené: „vo výške 796,65 EUR“.
II. O p r a v u j e tretí výrok výrokovej uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 3K 13/2012-206 zo dňa
04.04.2013 v časti sumy ktorá má byť poukázaná na účet správy podstaty tak, že namiesto nesprávne
uvedenej výšky odmeny „vo výške 663,88 EUR“ má byť správne uvedené: „vo výške 395,43 EUR“.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /

Okresný súd Žilina dňa 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017244
Spisová
značka:

3K/13/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, IČO: 36 401 650, správcom ktorého je:
SKKB, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541, o v časti o priznaní
paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol

Určuje správcovi SKKB, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884
541 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 7.966,54 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.9.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017245
Spisová
značka:

4K/17/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IDEA - Liptovský Mikuláš,
s.r.o., so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 36 761 028, správcom ktorého je: Mgr. Imrich
Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku, takto
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OV 188/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 30. septembra 2013

rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu IDEA - Liptovský Mikuláš, s.r.o., so sídlom Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina,
IČO: 36 761 028, pre nedostatok majetku zrušuje.
Správcovi odmenu z výťažku a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku,
písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením
oznámenia zanikajú účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia
veriteľského výboru, ak bol ustanovený. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 23.9.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník
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K017183
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K 75/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v
konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 009 067
Súd zverejňuje iné:

Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
č. k. 3K/75/1997-543

PREDVOLANIE

Krajský súd v Bratislave vo veci úpadcu: VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze,
Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 009 067, nariaďuje

osobitné prieskumné pojednávanie

na deň 22. októbra 2013 (utorok) o 10.00 hod.

v budove Justičného paláca, Záhradnícka ul. č. 10, Bratislava, pojednávacia miestnosť č. 37, prízemie

Na prieskumné pojednávanie sa predvolávajú úpadca, správca konkurznej podstaty
a konkurzní veritelia. Účasť správcu konkurznej podstaty je nutná.

V Bratislave, dňa 25.09.2013

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 30. septembra 2013

K017184
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: Z-2-3K 276/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo POZBA
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pozba ,, 941 51 Pozba, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 437 257
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Z-2-3K 276/1995-512
1095898450

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo POZBA, so
sídlom 941 51 Pozba, IČO: 31 437 257, takto
rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 06.11.1997, pod č. k.
Z-2-3K/276/95-213, po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd z b a v u j e Ing. Františka Beladiča, sídlom Bartókova 1, 811 02 Bratislava, funkcie
správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní
od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde
v Bratislave.

V Bratislave, dňa 19.09.2013
JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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