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K000638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hausforyou s.r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 4358/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 2/2010 S 1336
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 2/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Hausforyou, s.r.o. „v konkurze“, Moyzesova 4358/9, Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 613 444 na základe uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 20. 12. 2012,
zverejneného v Obchodnom vestníku 007/2013 dňa 10. 01. 2013, ktorým súd udelil záväzný pokyn na
speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 22. 05. 2012 v OV
97/2012 – pohľadávku v sume 36 314,64 Eur voči dlžníkovi House4you, s. r. o., so sídlom
Moyzesova 4358/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 145 600 priznanú právoplatným
a vykonateľným súdnym rozhodnutím, vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na
predaj peňažnej pohľadávky za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie je stanovené na
50 % nominálnej hodnoty speňažovanej pohľadávky.
Podmienky ponukového konania: Záujemcovia o kúpu pohľadávky doručia písomné záväzné
ponuky v zalepenej obálke s označením „Záväzná ponuka konkurz Hausforyou“ na adresu správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, poštou alebo osobne
do kancelárie správcu najneskôr do 30. 01. 2013, do 14 hodiny. Na ponuky doručené po uplynutí
lehoty sa neprihliada. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho
istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať minimálne identifikáciu
záujemcu o kúpu s uvedením kontaktu, kúpnu cenu a spôsob zaplatenia ponúkanej kúpnej
ceny. Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa skončenia
ponukového konania a o výsledku bude bezodkladne informovať záujemcov a súd. Zmluva bude
uzavretá do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk so záujemcom, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku
a zaplatí odplatu najneskôr v deň podpisu zmluvy. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky
nižšie ako 50 % nominálnej hodnoty speňažovanej pohľadávky a ponuky, ktoré nesplnia stanovené
podmienky ponukového konania. Bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom:
m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo telefonicky 0905348868, 0434132965.
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K000639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANT AIR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 800 872
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: ANT AIR, s.r.o., so sídlom Radlinského 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 872, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 15. februára 2013 o 10.15 hod., ktorá sa uskutoční v priestoroch
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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prvú schôdzu veriteľov na deň 15. februára 2013 o 10.15 hod., ktorá sa uskutoční v priestoroch
administratívnej budovy na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 2. poschodie, veľká zasadacia
miestnosť č. 317.
OV 10/2013

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca

K000640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKODOS Consulting s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 460 338
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2012 S759
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka
Nehnuteľný majetok :
- Pozemok parc. č. KNC 2703 o výmere 11 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 z celku, zapísaný na LV č. 153, katastrálne územie : Ľubotice,
Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 165,- €
- Pozemok parc. č. KNC 2706 o výmere 150 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 z celku, zapísaný na LV č. 153, katastrálne územie : Ľubotice,
Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 2 250,- €
- Pozemok parc. č. KNC 2705 o výmere 239 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 z celku, zapísaný na LV č. 1115, katastrálne územie : Ľubotice,
Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 3 585,- €
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K000641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

EKODOS Consulting s.r.o.
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKODOS Consulting s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 460 338
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2012 S759
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
OV 10/2013

Súpis oddelenej podstaty
veriteľ : Enviromentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava, IČO : 30796491 (pohľadávky č. 15 a 16
zapísané v Zozname pohľadávok dlžníka)
súp. zložka majetku č. 1 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2691/3 o výmere 1571 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV
č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 31 420,- €
súp. zložka majetku č. 2 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2694/3 o výmere 109 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV
č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 2 180,- €
súp. zložka majetku č. 3 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2695 o výmere 81 m2, druh
pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV č.
2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 1 620,- €
súp. zložka majetku č. 4 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2698/3 o výmere 2722 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV
č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 54 440,- €
súp. zložka majetku č. 5 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2698/4 o výmere 20 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV
č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 400,- €
súp. zložka majetku č. 6 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2698/5 o výmere 25 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaný na LV
č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 500,- €
súp. zložka majetku č. 7 - nehnuteľný majetok : Stavba súpisné číslo 2190, postavená na parcele parc. č. KNC 2694/3, popis stavby : sklad, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaná na LV č.
2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 15 000,- €
súp. zložka majetku č. 8 - nehnuteľný majetok : Stavba súpisné číslo 2192, postavená na parcele parc. č. KNC 2695, popis stavby : rampa, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1 z celku, zapísaná na LV č.
2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 1 400,- €
súp. zložka majetku č. 9 - nehnuteľný majetok : Stavba súpisné číslo 2440, postavená na parcele parc. č. KNC 2691/3, popis stavby : Výrobňa peliet z drevnej biomasy, vlastnícky podiel vo veľkosti 1/1
z celku, zapísaná na LV č. 2399, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej
hodnote : 200 000,- €
súp. zložka majetku č. 10 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2693/2 o výmere 262 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/3 z celku, zapísaný
na LV č. 2401, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 5 240,- €
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súp. zložka majetku č. 11 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2699/1 o výmere 282 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/3 z celku, zapísaný
na LV č. 2401, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 5 640,- €
súp. zložka majetku č. 12 - nehnuteľný majetok : Stavba súpisné číslo 2437, postavená na parcele
- parc. č. KNC 2693/2, popis stavby : administratívna budova, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/3 z
celku, zapísaná na LV č. 2401, katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej
hodnote : 80 000,- €
súp. zložka majetku č. 13 - nehnuteľný majetok : Pozemok parc. č. KNC 2696 o výmere 289 m2,
druh pozemku : Ostatné plochy, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 z celku, zapísaný na LV č. 2402,
katastrálne územie : Ľubotice, Správa katastra Prešov v súpisovej hodnote : 5 780,- €
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K000642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAMASTAV SK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobšinského 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 659 525
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2012/S1136
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU GAMASTAV SK s.r.o. v konkurze, IČO: 36 659 525
sp.zn. 2K/25/2012/S1136
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: I. HNUTEĽNÉ VECI
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Sporný zápis
Č.
Súpis.
Osoba
Stav
súp. Popis súpisovej zložky Rok
hodnota
Dôvod
svedčiacej
Deň
súpisovej
zl.
(EUR)
majetku
výr.
sporného
pochybnosť zápisu
zložky
zápisu
spor. záp.
motocykel tov. Zn. KTM
450 EXC-R KTM
EXC-R/A/a, EČ:
1
2009
2 300,00
SC049AD, VIN:
Prevod
majetku
VBKEXA40X9M363718,
odporovateľným
kat. L3e
Marek Kováč
(neúčinným)
osobné vozidlo tov. Zn.
nar. 14. 2.
právnym úkonom
SOVAB MOVANO
1974
Dobrý (zvýhodňujúci,
J9/J1AF/-, EČ:
Dobšinského
2
2006 obvyklé
ukracujúci) v
4.1.2013 5 500,00
SC847BJ, VIN:
4,
opotrebenie
prospech
VN1J9AFD519884452,
900 28
spriaznenej
kat. M1
Ivanka pri
osoby
Dunaji
nákladné vozidlo tov. Zn.
v zmysle §§ 59,
JEEP CHEROKEE KJ,
60 ZoKR
LN87/-/-, EČ: SC812BT,
3
2002
5 000,00
VIN:
1J8GLN8772W288080,
kat. N1
osobné vozidlo tov. Zn.
Prevod majetku
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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osobné vozidlo tov. Zn.
Prevod majetku
RENAULT MASTER
odporovateľným
JD/JDNF/JDNF05, EČ:
1999
5 800,00
(neúčinným)
SC960BN, VIN:
právnym
úkonom
VF1JDNFD519449467,
Marek Kováč
Dobrý (zvýhodňujúci,
kat. M1
MAR-KO
obvyklé
ukracujúci) v
4.1.2013
IČO: 37 695
nákladné vozidlo tov. Zn.
opotrebenie
prospech
541
IVECO DAILY 35
spriaznenej
S13V/-/-, EČ: SC971BO,
osoby
2003
8 000,00
VIN:
v zmysle §§ 59,
ZCFC3590005435022,
60 ZoKR
kat. N1
Prevod majetku
odporovateľným
Gabriel
(neúčinným)
nákladné vozidlo tov. Zn.
Kováč
právnym úkonom
MERCEDES-BENZ ML
nar. 27. 6.
Dobrý (zvýhodňujúci,
270CDI/-/-, EČ:
1972
2001 obvyklé
ukracujúci) v
4.1.2013 10 000,00
SC813BT, VIN:
Dobšinského
opotrebenie
prospech
WDC1631131X741141,
4, 900 28
spriaznenej
kat. N1
Ivanka pri
osoby
Dunaji
v zmysle §§ 59,
60 ZoKR
štvorkolka, Zn. Yamaha
Prevod majetku
YFM 125,
2007
odporovateľným
1 300,00
JY4AE02W040003739
(neúčinným) Marek Kováč
právnym úkonom nar. 14. 2.
YTONG pásová píla
2007 Dobrý 1 000,00
(zvýhodňujúci,
1974,
MBS 502/2 elektrická
obvyklé
ukracujúci) v
Gabriel
4.1.2013
opotrebenie
prospech
Kováč
spriaznenej
Nar. 27. 6.
omietací stroj
2006
3 500,00
osoby
1971
v zmysle §§ 59,
60 ZoKR

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: II. PEŇAŽNÉ
POHĽADÁVKY
Číslo
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Súpisová
súp.
Dlžník
hodnota
zložky
Právny dôvod vzniku pohľadávky
(EUR)
EUROMOBIL,
s.r.o.
Nám. Hraničiarov
10
Vykonané omietacie práce odberateľovi (Fa. č. 47/2008)
3 319,39
6/a, 851 03
Bratislava,
IČO: 35 895 497
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Dodávka stavebných prác (maliarske práce) na stavbe
Židovská 3/
obytného domu Páričkova 5, Budovateľská 2, Bratislava v
11
14 937,25
104716, 811 01
zmysle Zmluvy o dielo o dodávke stavebných prác zo dňa
Bratislava,
13. 4. 2007 (Fa. č. 20/2008)
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Dodávka stavebných prác (realizácia fasády) na stavbe
Židovská 3/
obytného domu Páričkova 5, Budovateľská 2, Bratislava v
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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14

15

16
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Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190
INTERSET
Bratislava s.r.o.
Židovská 3/
104716, 811 01
Bratislava,
IČO: 35 879 190

Deň vydania: 15. januára 2013

obytného domu Páričkova 5, Budovateľská 2, Bratislava v
zmysle Zmluvy o dielo o dodávke stavebných prác zo dňa
13. 4. 2007 (Fa. č. 23/2008)

Dodávka stavebných prác (realizácia stavby) obytného
domu Páričkova 5, Budovateľská 2, Bratislava v zmysle
Zmluvy o dielo o dodávke stavebných prác zo dňa 13. 4.
2007 (Fa. č. 25/2008)

Dodávka stavebných prác (položenie dlažby a izolácie SIKA)
na stavbe obytného domu Trnavská, Bratislava v zmysle
Zmluvy o dielo (Fa. č. 26/2008)

23 700,46

15 853,41

774,21

Dodávka stavebných prác v prvej etape stavby (hrubá
stavba ôsmeho nadzemného podlažia) na stavbe obytného
16 596,96
domu Trnavská, Bratislava v zmysle Zmluvy o dielo o
dodávke stavebných prác zo dňa 9. 6. 2008 (Fa. č. 33/2008)
Dodávka stavebných prác (omietacích a sadrokartónových)
na stavbe obytného domu Moravská 3, Bratislava v zmysle
čl. 6 Harmonogramu finančného plnenia k Zmluve o dielo o
dodávke stavebných prác zo dňa 31. 8. 2007 (Fa. č.
43/2008)

17 650,53

Dodávka stavebných prác (deliace stienky) na stavbe
obytného domu Páričkova 5, Bratislava v zmysle Zmluvy o
dielo o dodávke stavebných prác zo dňa 13. 4. 2007 (Fa. č.
49/2008)

2 463,78

V Bratislave dňa 9. 1. 2013
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K000643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jaroslav Širo- PROMT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ovčiarsko 183, 010 04 ovčiarsko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 378 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012 s 1279
Spisová značka súdneho spisu:
2k/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

1.Správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Širo - PROMT v konkurze, v súlade so záväzným
pokynom veriteľského výboru , ako príslušným orgánom vyhlasuje verejné ponukové konanie na
speňaženie hnuteľného majetku – motorových vozidiel, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206 dňa 24.10.2012.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

6

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 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

Motorové vozidlá: Mercedes-Benz Viano 2,2 4-Matic 2006
Ford 1,9 TDI 140 PS WGR Galaxy 2004
2.Na podávanie ponúk je určená lehota 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená
správcovi na adresu: Mgr. Michal Miho, správca , Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku
doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. Navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. Potvrdenie o úhrade nenávratného poplatku za účasť na predmetnom ponukovom konaní vo
výške 30e na účet konkurznej podstaty č. 305 368 9159/0200 VUB.
4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade
právnickej osoby podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného alebo iného registra. V prípade podpisu splnomocnenou osobou,
plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo jeho úradne overenou
kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky
3.Ponúkaná kúpna cena hnuteľného majetku nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota. Správca
vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a odpredá hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú odplatu
4. Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej správcovskej kancelárie do 10 dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk za prítomnosti zástupcu veriteľského výboru, tak, že
vyhodnotí za úspešnú najlepšiu ponuku záujemcu , ktorý ponúkol najvyššiu odplatu, resp. kúpnu cenu
a do 5 dní od otvárania obálok ho vyzve, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzatvoril so správcom
kúpnu zmluvu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju záväznú ponuku
zvýšili a aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 10 dní od výzvy.
Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu veriteľským výborom.
Bližšie informácie a podrobnosti ponukového konania možno získať na tel. čísle 0903 801595, e-mail:
michalmiho@gmail.com, alebo na adrese správcu: Mgr. Michal Miho, A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.

K000644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVÁ DREVINA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčická 89, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 226 813
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2012/S1546
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

K spis. zn.:3K/23/2012

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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Deň vydania: 15. januára 2013

Zvolanie 1. Schôdze veriteľov
Mgr. Imrich Šimulák, správca úpadcu NOVÁ DREVINA, s. r. o. , so sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina
IČO: 30 226 813, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov , zvoláva I. schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 22. Februára 2013 o 09.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese
Podzávoz 302, 022 01 Čadca.
Program:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene Správcu podľa § 36 ZKR.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.

Prezentácia sa začne o 08.45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa
preukazujú plnou mocou resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace.

V Čadci, dňa 11.01.2012

Mgr. Imrich Šimulák, správca

K000645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K 21/2010 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
25K 21/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VERITEĽOV ÚPADCU
ALTAJA s.r.o.
sídlo: Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO: 44 523 823
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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Miesto konania:

Deň vydania: 15. januára 2013

kancelária správcu Prvý správcovský dom, k.s., Nitrianska 5, 917 01 Trnava

Dátum a čas konania: 09.01.2013 o 10,00 hod.
Predseda schôdze:
Mgr. Milada Koukalová, splnomocnený zástupca povereného komplementára
správcu Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Vojtecha Agnera
K bodu 1 – Otvorenie schôdze
Správca privítal prítomných veriteľov s celkovým počtom hlasov 227.347, počítaných podľa výšky
prihlásených a správcom zistených pohľadávok, kde v súlade s § 35 ods. 4 zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácií (ďalej „ZoKR“) na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ
jeden hlas.
Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná správcom formou uverejnenia oznámenia o zvolaní
schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku SR č. 241/2012 zo dňa 13.12.2012.
Správca konštatoval, že bola zachovaná 15- dňová lehota medzi zvolaním schôdze a konaním
schôdze v súlade s § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej „ZoKR“).
Prítomní veritelia:
1)
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., Špitálska 10, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 048, rozsah
zabezpečených pohľadávok vo výške 89.804,98 EUR s príslušenstvom, počet hlasov: 89.804
2)
FORTRIS, s.r.o., Kriváň 601, IČO: 44 759 380, rozsah zabezpečených pohľadávok vo výške
88.764,39 EUR s príslušenstvom, počet hlasov: 88.764
3)
Aston Oil s.r.o., Cyprichova 2483/58, 831 05 Bratislava, IČO: 44 353 260, rozsah
zabezpečených pohľadávok vo výške 26.896,41 EUR s príslušenstvom, a rozsah nezabezpečených
pohľadávok vo výške 600,00 EUR, počet hlasov: 27.496
4)
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, rozsah
nezabezpečených pohľadávok vo výške 1.718,19 EUR s príslušenstvom a vo výške 19.565,92 EUR
s príslušenstvom, počet hlasov: 21.283,92
Predmetná schôdza veriteľov je preto v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZoKR uznášania schopná.
K bodu 2 – Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správca oboznámil prítomných veriteľov s obsahom správy o činnosti správcu a stave konkurzného
konania.
K bodu 3 – Voľba veriteľského výboru
Predseda schôdze podľa ust. § 37 ods. 1 ZoKR informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave
spôsobu voľby veriteľského výboru.
Nakoľko správca neeviduje oddelenú podstatu a nemá vedomosť o existencii majetku, ktorý má
oddelenú podstatu tvoriť, považuje na účel hlasovania o voľbe veriteľského výboru v súlade s § 37
ods. 2 ZoKR pohľadávky všetkých veriteľov v celom rozsahu za nezabezpečené.
Správca navrhol hlasovať o prvom členovi veriteľského výboru, veriteľ - UNIVERSAL EXPORTS LTD,
s.r.o., Špitálska 10, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 048.

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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Hlasovanie:
Za: 4 veritelia s počtom 227.347 hlasov
Proti: 0 veriteľov
Zdržal sa: 0 veriteľov
Uznesenie č. 1:
Na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov zvolila za 1. člena veriteľského výboru veriteľa
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., Špitálska 10, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 048.
Správca navrhol hlasovať o druhom členovi veriteľského výboru, veriteľ - FORTRIS, s.r.o., Kriváň 601,
IČO: 44 759 380.
Hlasovanie:
Za: 4 veritelia s počtom 227.347 hlasov
Proti: 0 veriteľov
Zdržal sa: 0 veriteľov
Uznesenie č. 2:
Na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov zvolila za 2. člena veriteľského výboru veriteľa
FORTRIS, s.r.o., Kriváň 601, IČO: 44 759 380.
Správca navrhol hlasovať o treťom členovi veriteľského výboru, veriteľ - Aston Oil s.r.o., Cyprichova
2483/58, 831 05 Bratislava, IČO: 44 353 260.
Hlasovanie:
Za: 3 veritelia s počtom 206.064 hlasov
Proti: 0 veriteľov
Zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 21.283 hlasov
Uznesenie č. 3:
Na základe výsledkov hlasovania schôdza veriteľov zvolila za 3. člena veriteľského výboru veriteľa
Aston Oil s.r.o., Cyprichova 2483/58, 831 05 Bratislava, IČO: 44 353 260.
K bodu 4 – Rôzne
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolá správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia
v prípade, že súd konkurz nezruší pre nedostatok majetku. Správca zvolenému veriteľskému výboru
navrhol, že zvoláva jeho prvé zasadnutie po ukončení 1. schôdze veriteľov o 10.30 hod., ktoré sa
bude konať rovnako ako predmetná schôdza v kancelárii správcu.
Program prvého zasadnutia veriteľského výboru bude nasledovný:
1. 1.
2. 2.

Otvorenie zasadnutia
Voľba predsedu veriteľského výboru
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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2. 2.
3. 3.

Konkurzy a
reštrukturalizácie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rôzne

Deň vydania: 15. januára 2013

Členovia veriteľského výboru s návrhom správcu na následné zvolanie zasadnutia veriteľského
výboru vyslovili svoj súhlas.
K bodu 5 - Záver
V závere schôdze jej predseda poučil prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať, o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky z dôvodu ich rozporu so zákonom.
Prítomní veritelia proti uzneseniam prijatým na schôdzi veriteľov námietky neuplatnili.
Keďže program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným za
účasť a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.

K000646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTAJA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 523 823
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K 21/2010 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
25K 21/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru (zástupcu veriteľov) úpadcu
ALTAJA s.r.o., Hlavná 14, 927 01 Šaľa, IČO: 44 523 823
sp.zn. 25K 21/2010 S 1131
konaného dňa 09.01.2013 v priestoroch kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., Nitrianska 5,
917 01 Trnava so začiatkom o 10.30 hod.
Prítomní:
1)

UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., Špitálska 10, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 048,

2)

FORTRIS, s.r.o., Kriváň 601, IČO: 44 759 380,

3)

Aston Oil s.r.o., Cyprichova 2483/58, 831 05 Bratislava, IČO: 44 353 260,

Zapisovateľ: Mgr. Milada Koukalová
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
Otvorenie zasadnutia

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10.30 hod správca a privítal prítomných členov. Uviedol,
že prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods.1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci
jeho členovia.
Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca predniesol návrh, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ UNIVERSAL EXPORTS
LTD, s.r.o., Špitálska 10, 811 09 Bratislava, IČO: 45 942 048, ako najväčší veriteľ úpadcu. Správca
vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o tomto návrhu. Následne veriteľský výbor
úpadcu s počtom hlasov za 3, zdržal sa hlasovania nikto, proti nikto, prijal uznesenie, že predsedom
veriteľského výboru úpadcu sa stáva UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., Špitálska 10, 811 09
Bratislava, IČO: 45 942 048.
Rôzne
Zvolený predseda veriteľského výboru predložil správcovi písomnú dokumentáciu preukazujúcu
existenciu hnuteľného majetku, ktorý nebol zapísaný do všeobecnej podstaty a udelil správcovi
záväzný pokyn na jeho bezodkladné zapísanie do súpisu všeobecnej podstaty, ako aj jeho
zabezpečenie proti poškodeniu a scudzeniu. Správca bude postupovať v spolupráci s konateľom
úpadcu, ktorý mu je zo zákona povinný poskytovať súčinnosť.
Identifikácia majetku tvorí prílohu k tejto zápisnici
Predseda veriteľského výboru udelil správcovi záväzný pokyn ohľadom speňaženia hnuteľného
a nehnuteľného majetku úpadcu, ktorý zapíše do všeobecnej podstaty úpadcu. V prípade hnuteľných
vecí formou uzatvorenia nájomných vzťahov s osobami, ktoré majetok užívajú, alebo formou
speňaženia prostredníctvom dobrovoľnej dražby.
Predseda veriteľského výboru predniesol návrh na voľbu dražobnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej
bude majetok správcom speňažovaný v súlade s § 92 ods. 1, písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, a to AUCTION-PRVÁ DRAŽOBNÁ spol. s r.o., so sídlom Na Troskách
3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 058 947.
Veriteľský výbor prijal počtom hlasov za 3, proti nikto, zdržal sa hlasovania nikto, uznesenie, že za
dražobnú spoločnosť je zvolená AUCTION-PRVÁ DRAŽOBNÁ spol. s r.o., so sídlom Na Troskách 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 058 947.
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany členov veriteľského výboru úpadcu vznesené neboli, o 11.00
hod. bolo ukončené prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu.

K000647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Valášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2 K/25/2012 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
2 K/25/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marián Pataj, správca úpadcu Milan Valášik, nar. 15.10.1960, bytom Malinovského 19, 963 01
Krupina
v
zmysle
záväzného
pokynu
udeleného
zástupcom
veriteľov
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 15. januára 2013
reštrukturalizácie
Krupina
v
zmysle
záväzného
pokynu
udeleného
zástupcom
veriteľov
zverejňuje oznam o speňažení hnuteľných
vecí
úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu za
nasledovných podmienok:
OV 10/2013

Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového
konania zverejnením ponuky v OV, jedná sa o 2. kolo ponukového konania.
Predmetom speňaženia je nasledovný hnuteľný majetok:
Identifikácia súpisovej zložky: Príves nákladný továrenská značka PV, evidenčné číslo:
KA579YB, VIN: U5HV0630151RB0728, farba strieborná metalíza pastelová. Súpisová hodnota: 300
€
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní od
zverejnenia tohto oznamu.
Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením :"KONKURZ 2K 25/2012 –
NEOTVÁRAŤ-hnuteľné veci" a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu úpadcu: J. Chalupku
8, 974 01 Banská Bystrica.
Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia
ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia:obchodné meno, sídlo/miesto podnikania,
IČO, FO nepodnikateľ: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné bydlisko,
rodné číslo),
označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením v Súpise,
kúpna cena,
u PO a FO podnikateľov: aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní,
u FO nepodnikateľov: fotokópia OP,
doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100 %, ktorý preddavok
musí byť pripísaný na účet správcu úpadcu: č. 4016442397/7500 najneskôr do dňa ukončenia
ponukového konania,
spôsob vrátenia preddavku na bankový účet záujemcu,
vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,
súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do
všeobenej podstaty úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty
pomernú časť kúpnej ceny (preddavok),
ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná.

Záujemcovia nemajú nárok úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.
Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·

na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo na ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
správca a zástupca veriteľov v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
otvoria obálky a vyhodnotia ponuky, o čom vyhotovia úradný záznam,
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky
a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu,
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·
·

Deň vydania: 15. januára 2013

správca si vyhradzuje právo na základe rozhodnutia zástupcu veriteľov odmietnuť všetky
predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky,
neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk.

K000648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Jakab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1947
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/44/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
32K/44/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v
konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu Ing. Vojtech Jakab, nar. 4.12.1947, Družstevná 745/94,
946 55 Pribeta, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška veriteľa:
Sagrop, spol. s r.o., IČO: 34 140 051, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa, ktorou si veriteľ prihlásil
pohľadávku v porad. č. 1 vo výške 2 759,41 €, ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu
pohľadávok.
Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lekáreň u sv. Jozefa, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 953 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/66/2011/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
32K/66/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu veriteľského výboru s vylúčením nasledovnej majetkovej hodnoty zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu, SKP vylučuje nasledovnú majetkovú hodnotu:

9. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 445,26 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070003, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 445,26 €.
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10. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 18,72 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070093, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 18,72 €.

11. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 144,31 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070104, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 144,31 €.

12. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 224,10 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070109, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 224,10 €.

13. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 20,85 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070110, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 20,85 €.

14. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 546,28 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070120, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 546,28 €.

15. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 303,31 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080100, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 303,31 €.

16. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 138,20 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080097, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 138,20 €.
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17. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 45,07 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080086, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 45,07 €.

18. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 14,94 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080080, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 14,94 €.

19. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 42,44 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080079, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 42,44 €.

20. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 327,77 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080070, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 327,77 €.

21. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 34,34 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080069, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 34,34 €.

22. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 75,28 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080060, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 75,28 €.

23. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 216,12 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080059, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 216,12 €.
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24. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 224,03 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080046, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 224,03 €.

25. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 14,94 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080038, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 14,94 €.

26. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 138,01 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080037, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 138,01 €.

27. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 14,94 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080023, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 14,94 €.

28. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 111,99 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080022, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 111,99 €.

29. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 58,68 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080012, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 58,68 €.

30. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 181,86 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080010, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 181,86 €.
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31. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 5,29 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097053, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 5,29 €.

32. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 8,13 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097052, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 8,13 €.

33. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 13,01 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097047, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 13,01 €.

34. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 48,- mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097042, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 48,- €.

35. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 20,28 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097041, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 20,28 €.

36. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 81,58 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097035, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 81,58 €.

37. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 54,14 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097031, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 54,14 €.

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

18

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

OV 10/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 15. januára 2013

38. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 78,38 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097020, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 78,38 €.

39. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1,11 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097013, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 1,11 €.

40. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 24,97 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097009, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 24,97 €.

41. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 63,61 mena: EUR; dlžník: APOLLO zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 373 419, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097002, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 63,61 €.

42. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.587,22 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070004, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.587,22 €.

43. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 24,49mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070005, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 24,49 €.

44. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.116,38 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070025, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.116,38 €.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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45. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 8,03 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070026, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 8,03 €.

46. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.725,10 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070101, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.725,10€.

47. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 81,63 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070102, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 81,63 €.

48. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.749,05 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070115, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.749,05 €.

49. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.652,56 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070123, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.652,56 €.

50. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 5,94 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070124, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 5,94 €.

51. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 7,79 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080099, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 7,79 €.

Sekcia edičných činností
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52. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2,82 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080089, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 2,82 €.

53. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 8,46 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080088, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 8,46€.

54. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.114,42 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080087, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.114,42 €.

55. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 9,96 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080078, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 9,96 €.

56. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 850,28 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080077, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 850,28 €.

57. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.218,15 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080067, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.218,15 €.

58. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 793,64 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080061, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 793,64 €.

Sekcia edičných činností
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59. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 435,53 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080052, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 435,53€.

60. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 11,27 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080043, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 11,27€.

61. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.046,75 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080042, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.046,75 €.

62. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 216,51 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080035, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 216,51€.

63. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 5,04 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080034, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 5,04€.

64. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.417,70 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080033, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.417,70 €.

65. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 48,66 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080019, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 48,66€.

Sekcia edičných činností
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66. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.204,27 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080018, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.204,27 €.

67. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 15,29 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080014, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 15,29 €.

68. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 117,17 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080013, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 117,17€.

69. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 82,89 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080006, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 82,89€.

70. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.053,87 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080005, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.053,87€.

71. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 0,87 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080004, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 0,87€.

72. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 113,38 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097050, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 113,38 €.
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73. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 231,84 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097048, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 231,84 €.

74. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 222,23 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097043, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 222,23 €.

75. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 458,21 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097036, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 458,21 €.

76. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 108,91 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097033, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 108,91 €.

77. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 95,68 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097029, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 95,68 €.

78. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 369,58 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097028, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 369,58 €.

79. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 243,87 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097023, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 243,87 €.
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80. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 445,92 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097016, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 445,92 €.

81. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 987,77 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097012, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 987,77 €.

82. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 593,20 mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097001, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 593,20 €.

83. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 13,28 mena: EUR; dlžník: Európska zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 954 175, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070114, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 13,28 €.

84. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 4,97 mena: EUR; dlžník: Európska zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 954 175, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080028, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 4,97 €.

85. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 19,12 mena: EUR; dlžník: Európska zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 954 175, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080011, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 19,12 €.

86. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 8,23 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097014, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 8,23 €.
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87. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 138,92 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097015, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 138,92 €.

88. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 73,09 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097022, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 73,09 €.

89. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 43,03mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097030, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 43,03 €.

90. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 53,69 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097034, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 53,69 €.

91. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 13,34 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097046, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 13,34 €.

92. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 11,99 mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 936 835, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097051, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 11,99 €.

93. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 457,50 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080068, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 457,50 €.
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94. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 156,60 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080082, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 156,60 €.,

95. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 281,82 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080090 súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 281,82 €.

96. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 203,70 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097017, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 203,70 €.

97. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 166,23 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097021, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 166,23 €.

98. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 145,71 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097032, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 145,71 €.

99. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 74,87 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097037, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 74,87 €.

100. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 35,53 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097040, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 35,53 €.
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101. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 74,19 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097049, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 74,19 €.

102. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 54,41 mena: EUR; dlžník: UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36 284 831, právny
dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097056, súpisová hodnota majetku
k 16.02.2012: 54,41 €.

103. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 11.404,89 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070127, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 11.404,89 €.

104. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 424,27 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070126, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 424,27 €.

105. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 18,02 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070125, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 18,02 €.

106. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 250,49 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070118, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 250,49 €.

107. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 9.488,01 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070117, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 9.488,01 €.
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108. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 102,42 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070116, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 102,42 €.

109. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 424,52 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070108, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 424,52 €.

110. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 313,12 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070100, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 313,12 €.

111. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 17,46 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070099, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 17,46 €.

112. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 11.595,63 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070098, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 11.595,63 €.

113. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 449,38 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070087, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 449,38 €.

114. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 9.363,05 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070086, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 9.363,05 €.
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115. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 224,75 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070077, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 224,75 €.

116. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 10.459,99 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070076, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 10.459,99 €.

117. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 10.572,93 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070075, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 10.572,93 €.

118. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 248,31 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070007, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 248,31 €.

119. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 6.267,84 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10070006, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 6.267,84 €.

120. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 4.679,86 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080105, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 4.679,86 €.

121. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 120,69 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080104, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 120,69 €.
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122. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 3,92 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080103, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 3,92 €.

123. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 75,05 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080095, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 75,05 €.

124. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 97,28 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080094, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 97,28 €.

125. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.529,36 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080093, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.529,36 €.

126. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 42,54 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080085, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 42,54 €.

127. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 9,26 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080084, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 9,26 €.

128. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.689,93 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080083, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.689,93 €.

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

31

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

OV 10/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 15. januára 2013

129. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 59,62 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080076, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 59,62 €.

130. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 5.955,87 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080075, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 5.955,87 €.

131. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 572,88 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080074, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 572,88 €.

132. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 95,4 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080073, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 95,4 €.

133. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 113,88 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080072, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 113,88 €.

134. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 101,49 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080071, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 101,49 €.

135. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 65,36 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080064, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 65,36 €.
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136. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 4.002,73 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080063, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 4.002,73 €.

137. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 81,81 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080051, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 81,81 €.

138. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 2.437,18 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080050, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 2.437,18 €.

139. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 106,12 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080048, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 106,12 €.

140. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 408,55 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080047, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 408,55 €.

141. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 79,25 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080041, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 79,25 €.

142. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 366,95 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080040 súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 366,95 €.
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143. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 51,88 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080032, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 51,88 €.

144. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 27,3 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080031, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 27,3 €.

145. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 224,33 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080030, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 224,33 €.

146. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 6.950,64 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080029, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 6.950,64 €.

147. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 11,65 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080017, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 11,65 €.

148. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 106,29 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080016, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 106,29 €.

149. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 4.383,10 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080015, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 4.383,10 €.
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150. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 344,09 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080003, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 344,09 €.

151. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 10.743,25 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080002, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 10.743,25 €.

152. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 151,61 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 10080001, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 151,61 €.

153. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.820,06 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097005, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.820,06 €.

154. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 1.615,48 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097008, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 1.615,48 €.

155. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 0,01 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097038, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 0,01 €.

156. Pohľadávka voči zdravotným poisťovniam
Celková suma: 20,28 mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 937 874,
právny dôvod vzniku: poskytovanie lekárenskej starostlivosti FA č. 20097039, súpisová hodnota
majetku k 16.02.2012: 20,28 €.
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.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K000650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Pavol Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Váhom 235, 920 25 Dlhá nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2011 S489
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. za mesiac december 2012
Súpisová hodnota: 880,40 Eur

K000651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Garbiarska 2, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

14

Typ súpisovej zložky majetku
Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 3,91 €
Dlžník: GEO3P s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36629316
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 11/2012
Súpisová hodnota majetku: 3,91 €

K000652
Sekcia edičných činností
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekáreň Valaliky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 04001 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2012 S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačný správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu, programom ktorej je schválenie
reštrukturalizačného plánu, ktorý predložil dlžník. Schvaľovacia schôdza sa uskutoční dňa 7.2.2013
o 9,00 hod. v Podnikateľskom centre FAMS, Szakkayho 1, 040 01 Košice. Správca ďalej oznamuje,
že reštrukturalizačný plán bol väčšinou hlasov schválený na zasadnutí veriteľského výboru dňa
10.1.2013 s odporúčaním veriteľského výboru, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu
hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Správca informuje účastníkov plánu, že s jeho obsahom sa môžu
oboznámiť v kancelárií správcu na Szakkayho 1 v Košiciach v úradných hodinách : pondelok – piatok
od 8.00 hod. do 14,00 hod.
JUDr. Jozef Vaško, v.r., správca

K000653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekáreň Valaliky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 04001 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2012 S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka správcovského spisu: 31 R/2/2012 S 1021
Spisová značka súdneho spisu: 31 R/2/2012
Obchodné meno dlžníka: Pekáreň Valaliky, s.r.o.
Sídlo dlžníka: Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO: 44 312 792
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu: Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka: Pekáreň Valaliky, s.r.o., so sídlom: Hlavná 37, 044 13 Valaliky
IČO: 44 312 792
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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podľa ustanovenia § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ ZKR “ ):
Miesto konania: Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Vaška, správcu
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Dátum konania zasadnutia a začiatok jeho konania: 10.1.2013 o 10.00 hod.

Prítomní:
- JUDr. Jozef Vaško, reštrukturalizačný správca
- členovia veriteľského výboru:
1. GUBEK, Moldavský automatický mlyn, s.r.o., Moldava nad Bodvou, zast.: JUDr. Oľga
Kmeťová, CSc., predseda veriteľského výboru
2. SR – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, zast.: JUDr. Mária Dzesatníková, člen
3. Ing. Ján Koščo, Vencová 75, Košice, člen
4. Sociálna poisťovňa, a.s., Bratislava, zast.: JUDr. Silvia Lévayová, člen
5. Vojtech Szakala – SZAKALA, Hlavná 22, Bačka, člen, v zast.: JUDr. Daniela Tarhajová,
advokát na základe plnomocenstva
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Schválenie/zamietnutie/ reštrukturalizačného plánu – prepracované znenie na základe uznesenia
veriteľského výboru
3. Záver

AD 1:
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonala a prítomných privítala JUDr. Oľga
Kmeťová, predsedníčka veriteľského výboru na základe udelenej plnej moci spoločnosti GUBEK
Moldavský automatický mlyn, s.r.o., ktorá prítomných poučila o ich právach a povinnostiach podľa
príslušných ustanovení ZKR. Konštatovala, že dňa 3.1.2013 jej bol predkladateľom plánu doručený
reštrukturalizačný plán – prepracované znenie na základe uznesenia veriteľského výboru.

AD 2:
Prítomní členovia veriteľského výboru v rámci reštrukturalizácie spoločnosti Pekáreň Valaliky, s.r.o.
sa oboznámili s obsahom prepracovaného reštrukturalizačného plánu. Po oboznámení sa
s reštrukturalizačným plánom dala predsedníčka veriteľského výboru o jeho schválení hlasovať.

Hlasovanie:

Sekcia edičných činností
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ZA: 3 veritelia
GUBEK, Moldavský automatický mlyn, s.r.o., Moldava nad Bodvou, zast.: JUDr. Oľga Kmeťová,
CSc., predseda veriteľského výboru
-

Ing. Ján Koščo, Vencová 75, Košice, člen

Vojtech Szakala – SZAKALA, Hlavná 22, Bačka, člen v zast.: JUDr. Daniela Tarhajová, advokát
na základe plnomocenstva
PROTI: 2 veritelia
-

SR – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, zast.: JUDr. Mária Dzesatníková, člen

-

Sociálna poisťovňa, a.s., Bratislava, zast.: JUDr. Silvia Lévayová, člen

ZDRŽAL: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné:
UZNESENIE č. 2/2013:
Veriteľský výbor väčšinou hlasov schvaľuje reštrukturalizačný plán – prepracované znenie na základe
uznesenia veriteľského výboru predložený predkladateľom predsedníčke veriteľského výboru dňa
3.1.2013 a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie
hlasovali.

UZNESENIE č. 3/2013:
Veriteľský výbor žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle príslušných ustanovení
zákona o konkurze a reštrukturalizácií.

AD 3:
Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončila o 10.30 hod. JUDr. Oľga Kmeťová, predsedníčka
veriteľského výboru a prítomným poďakovala za ich účasť. Správcovi uložila povinnosť zverejnenia
tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení č. 2/2013 a č. 3/2013 zákonným spôsobom v zmysle
ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., v.r.
Predsedníčka veriteľského výboru

K000654
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K000654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Garbiarska 2, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie
JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu PhDr. Zoran Palinský, nar. 13.3.1973, Palárikova 5, Košice,
na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava,
IČO: 17321123 zo dňa 12.12.2012 vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu:

Cenný papier
Počet kusov: 10
Druh cenného papiera: akcia kmeňová
Forma cenného papiera: na meno
Nominálna hodnota 1 akcie: 33,193919 €
ISIN: SK1110000140
Emitent: Investičný fond REGIÓNFOND Slovenskej poisťovne a.s. Košice, Tajovského 1, Košice
Súpisová hodnota majetku: 331,94 €
Iná majetková hodnota
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: P3Team s.r.o., Palárikova 5, 04001 Košice, IČO: 36688908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 22616/V
Výška vkladu: 6638,783775 €
Splatenie vkladu: 6638,783775 €
Podiel vkladu na základnom imaní: 100%
Súpisová hodnota majetku: 6638,78 €

Podmienky verejného ponukového konania:
1.
2.
·
·

·
·
·
·

Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu.
Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia
občianskeho preukazu resp. obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby),
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy,
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej
obálke s označením „ponukové konanie Palinský - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 20 dní od
zverejnenia v Obchodnom vestníku,
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
50 % z navrhovanej kúpnej ceny.

3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie
ponúk zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu: 2613994457/1100 zálohu
vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou
písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu
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písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu
zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní
vrátená.
OV 10/2013

4. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného
majetku úpadcu po dohode so správcom podstaty na tel. č. 0908331759 alebo emaily:
spravca.morochovic@gmail.com. Záujemca nadobudne predávaný majetok v stave v akom „stojí
a leží“ ku dňu predloženia ponuky.
5. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
požadované podmienky sa nebude prihliadať.
6. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú
ponuku, v ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 10 dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, o čom vyhotoví záznam a záujemcom oznámi výsledok. Víťaznú ponuku určí správca až po
predchádzajúcom písomnom súhlase zástupcu veriteľov. Správca bez písomného súhlasu zástupcu
veriteľov nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu o predaji ponúkaného majetku a je povinný odmietnuť
všetky doručené ponuky. Víťazná ponuka musí spĺňať všetky podmienky verejného ponukového
konania. Po písomnom súhlase zástupcu veriteľov správca podstaty uzavrie s víťazom verejného
ponukového konania zmluvu na odpredaj ponúkaného majetku až po doplatení celej kúpnej ceny. V
prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne na výzvu uzavrieť
kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z
navrhnutej kúpnej ceny.
9. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako
prvá.

JUDr. Martin Morochovič, správca
PhDr. Zoran Palinský

K000655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Jozef Furčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 856, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2009S1158
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:
Uznesením Okresného súdu v Prešove číslo 2K/13/2009 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
JUDr. Jozef Furčák, bytom Puškinova 856/4, Vranov nad Topľou, a zároveň ustanovil správcu Ing.
Sekcia edičných činností
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JUDr. Jozef Furčák, bytom Puškinova 856/4, Vranov nad Topľou, a zároveň ustanovil správcu Ing.
Štefana Tichého, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou.
OV 10/2013

Po speňažení celého úpadcovho majetku zostavil správca tento konečný rozvrh:
Zoznam prihlásených veriteľov:
Veriteľ
Krajský súd Bratislava
Slovenská konsolidačná (DRSR)
JUDr. Molnár - zabezpečený
Majetkový holding
Furčáková Denisa
Dôvera ZP
SPOLU

nezab.
571,99
1418,92
192,63
20902,5
47467
1174,74
71535,15

zabezp.
5200,06

5200,06

Zistený majetok:
Pohľadávky – príjem z výkonu advokátskej činnosti vo výške 20.571,88EUR
Počítač s monitorom nezistenej značky, nefunkčný, počet 1 kus, cena 10,-EUR
Telefón Panasonic, nezistený rok výroby ani výrobné číslo, kus 1, cena 5,- EUR
Pozemok zapísaný na LV 525, okres Prešov, obec Zlatá Baňa, kataster Zlatá Baňa, hodnota určená
znaleckým posudkom 5.000,- EUR.
Pohľadávky:
Dlžník Marián Nagy, levočská 211/2, Poprad, právny titul poskytnutie právnej pomoci, suma 120,EUR, faktúra číslo 02/2012
Dlžník Ing. Zdenko Orinčák, Krvavé pole 262/38, Kežmarok, právny titul poskytnutie právnej pomoci,
suma 80,- EUR, faktúra číslo 03/2012,

Príjem do všeobecnej podstaty:
1.

2.

z predaja podniku:
príjem za predaj
odmena správcu 14%
oddelený veriteľ
všeobecná podstata

4172
584
2293,88
1294,12

pohľadávky
Rok 2010
27.1.2012
8.2.2012
8.2.2012
20.4.2012
Spolu

15185,85
4122,29
451,03
706,76
105,95
20571,88

Príjem spolu

21866

Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deň vydania: 15. januára 2013

životné minimum a odvody poistného
Sobek - náklady a znalecké posudky
účtovníctvo a DP
odmena správcu
poštovné, cestovné
konkurzný poplatok
poštovné
Spolu

15410
876
2300
1028,55
584
4,37
83,08
20286

Pre rozdelenie veriteľom : 1.580,- EUR.
Uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty:
Veriteľ
Krajský súd Bratislava
Slovenská konsolidačná (DRSR)
JUDr. Molnár
Majetkový holding
Furčáková Denisa
Dôvera ZP
SPOLU

Spolu
571,99
4325,1
192,63
20902,5
47467
1174,74
74633,96

podiel
1%
6%
0%
28%
64%
2%
100%

uspokojenie
12,11
91,57
4,08
442,54
1004,95
24,87
1580,12

K000656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 172/11, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2012 S621
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

POZEMOK
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 2 002 m2
Obec: Uhrovec
Katastrálne územie: Látkovce
Číslo LV: 709
Parcelné číslo: 113/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 1 700 €
Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 42 499 500

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

43

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

OV 10/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 15. januára 2013

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 82. – 88.

K000657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 067 61, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 454 559
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2010/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty, spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcu Tkáčska 2, 080 01
Prešov (ďalej v texte len ako „Správca“), vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie
podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Staničná ul., 067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559 ( ďalej aj ako len „ Úpadca “ ), a to za podmienok
spresnených v dokumente „Podmienky speňažovania“ zo dňa 11.10.2012“ v súlade s pokynmi
príslušných orgánov Úpadcu., pričom:
1. Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania realizovaného na základe tohto
oznamu Správcu je stanovená lehota 25-tich kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v
Obchodnom vestníku a záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená na
adresu Správcu: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Za prvý deň plynutia
dotknutej lehoty sa považuje 1. kalendárny deň nasledujúci po dní uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR a posledný deň plynutia dotknutej lehoty sa považuje 25.
kalendárny deň nasledujúci po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR,
pričom pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak sa za posledný
deň lehoty považuje najbližší pracovný deň. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
musia byť ponuky doručené na označenú adresu správcovskej kancelárie najneskôr do 16.00
hod..
2.
Každá osoba, ktorá prejaví záujem o účasť na ponukovom konaní realizovanom
Správcom na základe tohto oznamu sa po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 50,00 € na
bankový účet číslo 2853974754/0200, ktorý je vedený vo VÚB, a.s. alebo v hotovosti k rukám
Správcu stáva osobou zúčastnenou na ponukovom konaní (ďalej aj ako len „Záujemca“) a
následne dostane k dispozícií:
·
·
·
3.

jedno vyhotovenie podmienok speňažovania;
informačný prehľad predmetu speňažovania obsahujúci výlučne popisné informácie a
fotodokumentáciu zložiek predmetu speňažovania;
po dohode so Správcom alebo s osobou poverenou Správcom si môže Záujemca dohodnúť
termín a následne obhliadnuť majetok predstavujúci predmet speňažovania.
Bližšie informácie možno získať u nasledovných kontaktných osôb:

·
·

JUDr. Rastislav Hudák, mobil: 0905 784189, email: rhudak@hmg.sk,
JUDr. Filip Lukáč, mobil: 0905 307237, email: flukac@hmg.sk.

V Prešove, dňa 10.1.2013
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

44

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

OV 10/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 15. januára 2013

HMG Recovery, k.s.

K000658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Varga VARGA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 53, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30393388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2012 s 1487
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2012
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ladislava Vargu, narodený dňa: 19.12.1960, trvale bytom: M.R.Štefánika 53, 940 01 Nové
Zámky, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Varga VARGA, miesto podnikania:
M.R.Štefánika č. 53, 940 01 Nové Zámky, IČO: 30 393 388 ( konkurzné konanie vedené na OS NR
pod č.k.. 32K/18/2012), týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového kola na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do
všeobecnej podstaty a to ako:
1. technické vybavenie domácnosti - súbor hnuteľných vecí (majetok úpadcu zaradený do
všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 143/2012):
1/. Botník, 1 ks, súpisová hodnota majetku 3,00 Eur , vlastníctvo....................................... 1/1.
2/. Tranzistor AIWA,1 ks, súpisová hodnota majetku 0,50 Eur, vlastníctvo......................... 1/1.
3/. Fotoaparát POP 35, 1 ks, súpisová hodnota majetku 0,50 Eur, vlastníctvo..................... 1/1.
4/. Mikrovlnka Samsung 1 ks, súpisová hodnota majetku 5,00 Eur, vlastníctvo..................1/1.
5/. Notebook Panatek 1 ks, súpisová hodnota majetku 1,00 Eur, vlastníctvo..................... 1/1.
Minimálne podanie za súbor hnuteľných vecí je 10,-Eur.
Víťazom verejného ponukového konania na odpredaj súboru hnuteľných vecí sa stane záujemca, ktorý
pri splnení všetkých správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so
stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením:
32K/18/2012 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (Verejné ponukové kolo- súbor).
2. motorové vozidlo (majetok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.:
143/2012): ŠPZ: NZ 542 BV ( ŠPZ – vrátené), typ: Opel Omega 3.0 MV6 CAR 23276/-, VIN:
WOL000023V1938058, osobné vozidlo, druh karosérie AC kombi, čierna metalíza, vyradené z cestnej
premávky od 30.12.2011 nepojazdné, vlastníctvo úpadcu: 1/1, patriaci do všeobecnej podstaty
v súpisovej hodnote 100,-Eur (zverejnenej v OV č. 143/2012). Minimálne podanie za hnuteľnú vec –
motorové vozidlo je 100,-Eur.
Víťazom verejného ponukového konania na predaj motorového vozidla sa stane záujemca, ktorý pri
splnení všetkých podmienok účasti ponúkne za odkúpenie minimálne 100% súpisovej hodnoty
majetku a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku
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majetku a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/18/2012 S 1487 KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ (Verejné ponukové kolo -auto).
OV 10/2013

Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za
účelne vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca v
prípade, že by sa chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne
vynaložených nákladov (PHM a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom
otvárania obálok. Všetky náklady spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša úspešný
záujemca v plnej výške. Záujemca spolu s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb
originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší ako 3 mesiace,
u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp. tieto
listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené poradové číslo,
názov položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky
správcovi musí na konkurzný účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1058836147/1111
zložiť zálohu vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy resp. zložiť zálohu v kancelárii správcu. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu (prípadne zložená u SKP) najneskôr v deň predchádzajúci dňu,
v ktorom dôjde k otváraniu obálok, teda do 25.01.2013, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným
záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie
kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si pri bodoch č.: 1 vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku v prípade bodu č.: 2 odpredaj odsúhlasí
zástupca veriteľov.
V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní
vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné
ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu
správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do
25.01.2013 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 25.01.2013 o 14,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská
33./I.p, 949 01 Nitra. SKP zverejní oznam o z priebehu otvárania obálok v OV.
V Nitre, dňa 10.01.2013
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K000659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dr. Gebhard Gramlich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 135, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2012 S1414
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vladimír Vanko, správca úpadcu Dr. Gebhard Gramlich, bytom Horné Pršany 135, 974 05 Banská
Bystrica, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
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Bystrica, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 8:00 do 14:00. Žiadosti o dohodnutie termínu na nahliadnutie do
spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.: 0907 594 263 alebo
e-mailom na vankovladimir@hotmail.com.
OV 10/2013

Vladimír Vanko, správca

K000660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Borbás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 13, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2011 S 1527
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa Ilove pizza za 12/2012

80,03 €

K000661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Moldavský recyklačný podnik, š.p.
Moldava nad Bodvou v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 000 426
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2011 S859
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie - výzva na predkladenie ponúk na odkúpenie časti podniku úpadcu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/7/2011-969 zo dňa 9. 3. 2011 som bol ustanovený
za správcu majetku úpadcu Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov
mieru č. 9, Moldava nad Bodvou, IČO 00 000 426 (ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu
na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku 16. marca 2011 v čiastke 52B a účinným sa stalo dňa 17. marca 2011.
V súlade s bodom 3. záväzného pokynu oddeleného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31
575 951, Hodžova 11, Žilina 010 11, sp. zn. 1390/753/2012, ktorý bol správcovi doručený dňa 10.
januára 2013, týmto ako správca majetku úpadcu vyhlasujem v zmysle § 91 a § 92 ods. 2 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov účinného do 31. decembra 2011 verejné ponukové konanie na
odpredaj podniku úpadcu.
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Jednotlivé zložky podniku úpadcu boli zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastkach:

Hnuteľný majetok zaradený do oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR v
čiastke:

a)

OV 121/11 zo dňa 23. júna 2011

b)

OV 189/2011 zo dňa 3. oktróbra 2011

Nehnuteľný majetok zaradený do oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR v
čiastke OV 121/11 zo dňa 23. júna 2011.

Bližšia špecifikácia výzvy na predkladanie ponúk:

1. Vyhlasovateľ: JUDr. Milan Okajček, sídlo kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca
majetku úpadcu Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov
mieru č. 9, Moldava nad Bodvou, IČO: 00 000 426.
2. Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu: časť podniku úpadcu.
3. Spôsob podávania ponúk na kúpu: Uchádzačom o odkúpenie časti podniku úpadcu môže byť
ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
4. Uchádzači o kúpu časti podniku úpadcu si môžu písomne do termínu 23. januára 2013
vyžiadať podklady k ponukovému konaniu alebo vysvetlenia na adrese správcu:

JUDr. Milan Okajček
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovenská republika

a to doručením žiadosti osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00, alebo poštou.
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Podklady budú uchádzačom zaslané v elektronickej podobe na digitálnom médiu (CD, DVD). Podklady
budú taktiež zverejnené na webstránke úpadcu www.morepo.sk.
V žiadosti o zaslanie ponúk ako aj v prípadnej ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán,
resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:

-

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

-

presná adresa sídla spoločnosti, emailová adresa, resp. bydlisko fyzickej osoby,

-

IČO, (DIČ), IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia,

-

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

-

telefonické a faxové spojenie,

-

kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní.

1. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu
uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná
aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť
prílohou záväznej ponuky.
2. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 31K/7/2011, na obálke
uviesť „Ponukové konanie - Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou
v konkurze – NEOTVÁRAŤ“.
3. V prípade neúplnej žiadosti v zmysle vyššie uvedeného bodu nebudú uchádzačovi poskytnuté
podklady k ponukovému konaniu.
4. Obhliadka podniku úpadcu sa uskutoční dňa 25. januára 2013 o 10:00 hod. v sídle úpadcu.
5. 10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28. januára 2013. Záväzné ponuky je potrebné
zaslať písomne na adresu správcu

JUDr. Milan Okajček
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovenská republika

a to doručením osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00, alebo poštou.
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11. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie alebo na ponuky
neobsahujúce vyššie uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo
doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú
ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá
spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie predávanej časti podniku najvyššia.

12. Uchádzačmi zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné.

13. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne
najvyššiu cenu za časť podniku úpadcu a jeho ponuka bude schválená zo strany oddeleného veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s..

14. Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie, prípadne neakceptovať zjavne
neprimerane nízku ponuku záujemcu o kúpu podniku úpadcu bez udania dôvodu.

16. Záujemca o kúpu časti podniku úpadcu je povinný zložiť v lehote do 28. januára 2013 na účet
správcu číslo 2928854766/1100 vedený v Tatra banke, a.s. zábezpeku vo výške 50.000 € (slovom
päťdesiattisíc eur), ktorá sa použije na započítanie kúpnej ceny v prípade akceptovania ponuky
záujemcu príslušným veriteľským orgánom. Neúspešným uchádzačom sa zábezpeka vráti. V prípade,
že uchádzač, ktorého ponuku príslušný veriteľský orgán akceptoval, neuzavrie so správcom zmluvu
o kúpe časti podniku úpadcu a neuhradí zostatok kúpnej ceny v lehote 10 dní odkedy ho správca na
uzavretie predmetnej kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny vyzval, zábezpeka prepadne v prospech
príslušnej oddelenej podstaty. Záloha sa považuje zloženú pripísaním na účet správcu, inak sa na
ponuku neprihliada.

17. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 29. januára 2013 o 9:00 hod. v sídle správcu.

18. Správca po otvorení obálok s ponukami ponukové konanie na predaj časti podniku bezodkladne
vyhodnotí, posúdi splnenie podmienok ponukového konania za strany záujemcu/záujemcov a platné
ponuky bezodkladne predloží veriteľovi Prima banka Slovensko, a.s..

19. Prima banka Slovensko, a.s. si vyhradzuje právo posúdiť výšku navrhovanej kúpnej ceny
záujemcu/záujemcov, ktorý/ktorí predložia ponuku/ponuky v ponukovom konaní na speňaženie časti
podniku úpadcu a udeliť správcovi:
-

záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy o predaji časti podniku so záujemcom s najvyššou
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záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy o predaji časti podniku so záujemcom s najvyššou
ponúknutou kúpnou cenou, alebo
OV 10/2013

-

odmietnuť ponuku/ponuky z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny.

20. V prípade udelenia záväzného pokynu na uzatvorenie zmluvy o predaji časti podniku so
záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou správca bezodkladne vyzve predmetného
záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj časti podniku a doplatenie kúpnej ceny v lehote 10 dní
odkedy ho správca vyzval.

V Košiciach dňa 10. januára 2013
JUDr. Milan Okajček, správca

K000662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORBE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palisády 33, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 713 988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/8/2011
Spisová značka súdneho spisu:
6R/8/2011 S1554
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zoznam protokolov (hnutelný majetok úpadcu) o skúškach požiarnej odolnosti, dymotestnosti (FR), o
skúškach mechanických vlastností výrobkov (MR). Zoznam klasifikačných protokolov, zoznam
vydaných stanovísk k požiarnej odolnosti, dymotestnosti (JR), zoznam vydaných certifikátov na
výrobok (ZSV) podľa FIRES s.r.o. Batizovce, AO SK01 (Akreditovaný certifikačný orgán). Na ocenenie
predmetného majetku bude nutné nechať vyhotoviť znalecký posudok nakoľko správca nie je schopný
uvedené oceniť.
Popis
FIRES-FR-004-11-AUNS
FIRES-FR-003-11-AUNS
FIRES-FR-130-07-AUNS_dodatok
FIRES-FR-098-07-AUNS_dodatok
FIRES-FR-094-07-AUNS_dodatok
1_1.pdf
FIRES-FR-082-07-AUNS_dodatok
FIRES-FR-197-07-AUNS_dodatok
FIRES-FR-197-07-AUNS
FIRES-FR-197-07-AUNS_dodatok
FIRES-FR-197-07-AUNS
FIRES-FR-029-08-AUNS_dodatok
FIRES-FR-202-09-AUNS
FIRES-FR-046-09-AUNS1
FIRES-FR-042-09-NUIS
FIRES-FR-041-09-AUNS
FIRES-FR-040-09-AUNS

1
1

1
1
1
2

Číslo
projektu
PR-10-0242
PR-11-0010
PR-07-0124
PR-07-0124

Názov výrobku
Oceľové dvojkrídlové dvere FTP 72
Dvojkrídlové oceľové plné dvere, typ FTP 72
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni

PR-07-125

EI 60: 1kr a 2kr ocel dvere

PR-07-125
PR-07-0317
PR-07-0317
PR-07-0137
PR-07-0137
PR-08-0049
PR-09-0503
PR-09-0110
PR-09-0111
PR-09-0111
PR-09-0111

EI 60: 1kr a 2kr ocel dvere
1 kr oceľové plné dvere, typ EW 90
1 kr oceľové plné dvere, typ EW 90
1 kr oceľové plné dvere, typ EW 90
1 kr oceľové plné dvere, typ EW 90
Jednokrídlové plné a čiastočne presklené oceľové dvere
Pevná zasklená stena Doorline
Drevené jednokrídlové dvere v obložkovej zárubni
Jednokrídlové zasklené dvere, typ Janisol FTP 72
Jednokrídlové zasklené dvere, typ Janisol FTP 72
Jednokrídlové zasklené dvere, typ Janisol FTP 72
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FIRES-FR-249-08-AUNS

PR-08-0474

FIRES-FR-238-08-AUNS
FIRES-FR-237-08-AUNS
FIRES-FR-029-08-AUNS_dodatok 1
FIRES-FR-196-08-AUNS
FIRES-FR-196-08-AUNS
FIRES-FR-032-08-AUNS_dodatok 1
FIRES-FR-105-08-AUNS_dodatok_1
FIRES-FR-105-08-AUNS_annex_1
FIRES-FR-195-08-AUNS_
FIRES-FR-194-08-AUNS

PR-08-0416
PR-08-0416
PR-08-0049
PR-08-0379
PR-08-0379
PR-08-0097
PR-08-0102
PR-08-0102
PR-08-0378
PR-08-0360

FIRES-FR-125-08-AUNS

PR-08-0274

FIRES-FR-105-08-AUNE
FIRES-FR-105-08-AUNS
FIRES-FR-032-08-AUNS
FIRES-FR-029-08-AUNS
FIRES-FR-081-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-FR-146-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-FR-084-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-FR-073-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-FR-167-07-AUNS
FIRES-FR-101-07-AUNS
FIRES-FR-146-07-AUNS
FIRES-FR-126-07-AUNS
FIRES-FR-130-07-AUNS
FIRES-FR-098-07-AUNS
FIRES-FR-094-07-AUNS
FIRES-FR-085-07-AUNS
FIRES-FR-084-07-AUNS
FIRES-FR-082-07-AUNS
FIRES-FR-073-07-AUNS
FIRES-FR-081-07-AUNS
FIRES-MP-010-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-MP-008-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-MP-016-08-AUNS_dodatok1
FIRES-MP-011-08-AUNS_dodatok_1
FIRES-MP-011-08-AUNS
FIRES-MP-016-08-AUNS
FIRES-MP-011-07-AUNS_dodatok_1
FIRES-MP-018-07-AUNS
FIRES-MP-011-07-AUNS
FIRES-MP-010-07-AUNS

PR-08-0102
PR-08-0102
PR-08-0097
PR-08-0049
PR-07-0123
PR-07-0159
PR-07-0159
PR-07-0159
PR-07-0288
PR-07-0159
PR-07-0159
PR-07-0159
PR-07-0124
PR-07-0124
PR-07-0125
PR-07-0159
PR-07-0159
PR-07-0125
PR-07-0159
PR-07-0123
PR-07-0124
PR-07-0125
PR-08-0202
PR-08-0102
PR-08-0102
PR-08-0202
PR-07-0159
PR-07-0274
PR-07-0159
PR-07-0124

FIRES-MP-008-07-AUNS

PR-07-0125

Deň vydania: 15. januára 2013

Dvojkrídlové presklené dvere s bočným a nadpražným dielcom,
Doorline (dym.)
Jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere (dymotesné)
Jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere (dymotesné)
Jednokrídlové plné a čiastočne presklené oceľové dvere
Forbe-2-kr. drev. Dvere
Forbe-2-kr. drev. Dvere
Jednokrídlové plné oceľové dvere do zárubne CgU
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Forbe-2-kr. drev. Dvere
Dvere jednokrídlové FTP42/FTP52-september
Jednokrídlové presklené dvere s bočným dielcom a nadpražným
dielcom, typ Doorline
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Jednokrídlové plné oceľové dvere do zárubne CgU
Jednokrídlové plné a čiastočne presklené oceľové dvere
2kr dvere, Janisol
Drevené dvere
Drevené dvere
Drevené dvere
2kr. Oceľové presklené dvere - Janisol
Drevené dvere
Drevené dvere
Drevené dvere
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni
EI 60: 1kr a 2kr ocel dvere
Drevené dvere
Drevené dvere
EI 60: 1kr a 2kr ocel dvere
Drevené dvere
2kr dvere, Janisol
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni
EI 60: 1kr a 2kr ocel dvere
Dvojkrídlové oceľové dvere FTP 72
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Jednokrídlové dvere s bočným svetlíkom, systém Yawal
Dvojkrídlové oceľové dvere FTP 72
Drevené dvere
Oceľové dvojkrídlové plné dvere so zárubňou
Drevené dvere
EI 30: 1kr a 2kr oceľové dvere v ocel. Zárubni
EI 60: - 1kr a 2kr ocel dvere

K000663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ladislav Hrobárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2009-SKP4/09
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru konkurzného konania na majetok úpadcu JUDr.
Ladislav Hrobárik (nar. 15.4.1946), dňa 10.1.2013
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Členovia veriteľského výboru (podľa prezenčnej listiny):
1. Martin Parajka, Sputnikova 1078/19, Bratislava - prítomný
2. Daniel Ďuračka, Svätého Štefana 4320/20, Piešťany - prítomný
3. Ing. Ján Frtús, Viničná cesta 8, Pukanec - prítomný
Správca konkurznej podstaty:

Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

- prítomná

Program schôdze: 1. otvorenie schôdze veriteľského výboru, 2. oznámenie stavu schválenia
čiastkového rozvrhu zo dňa 30.11.2012, 3. správa o činnosti, 4. záver
ad.1: Zasadnutie veriteľského výboru bolo písomne zvolané správcom na podnet predsedu
veriteľského výboru na deň 10.1.2013 o 14.00 hod., doručením všetkým členom veriteľského výboru.
Uvedený dátum zasadnutia veriteľského výboru bol odsúhlasený všetkými členmi veriteľského
výboru. Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 14.10 hod. po prezentácii prítomných členov
v počte 3 veriteľov (zápisnica v prílohe) V zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) bol
veriteľský výbor uznášaniaschopný. Členovia veriteľského výboru boli informovaní o ich právach
a povinnostiach dľa ZKR.
ad.2: Druhý čiastkový rozvrh bol zostavený ku dňu 30.11.2012, ktorého návrh a s ním aj poučenie boli
zverejnené dňa 6.12.2012 v Obchodnom vestníku č. 236/2012 pod zverejnením č. K016069. V zmysle
§ 98 ods. 4 ZKR: „Veriteľský výbor môže v lehote určenej správcom návrh čiastkového 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 čiastkového rozvrhu výťažku uplatniť. Námietky nemožno uplatniť
proti výške výťažku zo speňaženia alebo proti pohľadávkam proti podstate, ktoré už boli schválené v
predchádzajúcich rozvrhoch výťažkov.“ Správca určil veriteľskému výboru lehotu 30 dní v zmysle § 98
ods. 1 ZKR na jeho schválenie, ktorá začala plynúť odo dňa zverejnenia tohto návrhu. Celková suma
výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu k 30.11.2012 je vo výške 23.791,10 Eur a celková suma
pohľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu k 30.11.2012 je vo výške 233,82 Eur.
Prítomní členovia veriteľského výboru informovali správcu, že im neboli podané žiadne námietky voči
návrhu čiastkového rozvrhu k 30.11.2012 a na základe ich písomných súhlasov doručených do
kancelárie správcu v dňoch 7.12., 11.12. a 20.12.2012, je druhý čiastkový rozvrh schválený v zmysle
ust. ZKR, ktorého oznam bude zverejnený v OV.
ad.3: Správca informoval o stave nespeňaženého majetku zapísaného do všeobecnej podstaty
konkurzného konania v zmysle § 67 a § 68 ZKR. Konkrétne ide o súpisovú položku č. 214, zverejnenú
v OV č. 65 dňa 2.4.2012, ktorej proces speňažovania nastal formou výkonu exekučných zrážok zo
mzdy zo závislej činnosti vykonávané zamestnávateľom úpadcu. Pre súpisové položky č. 147 – 151
boli podané nasledujúce pokyny:
1. Veriteľský výbor udeľuje pokyn správcovi úpadcu na zaslanie žiadosti na podanie stanoviska
správcu konkurznej podstaty úpadcu KREMAT s.r.o., IČO: 36 257 737, JUDr. Ondreičku
v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 9C/21/2008, ako aj
na podanie žiadosti na súd na zaslanie stanoviska, prípade odpovede v akom štádiu je súdne
konanie v spojitosti s týmto majetkom.
Priebeh hlasovania: jednohlasne prijatý pokyn uznesením č. 1.
2. Pokyn na vyradenie uvedených súp. zložiek majetku č. 147 – 151 v prípade doručenia
negatívneho stanoviska ako JUDr. Ondreičkom, tak Okresným súdom Piešťany, ktorého
obsahom by bolo, že JUDr. Ondreička nepodá návrh na pokračovanie a takýto súdu doručený
nebol. Týmto by bol udelený pokyn na vyradenie súpisových zložiek majetku.
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Priebeh hlasovania: za hlasovali Ing. Ftrús a p. Ďuračka, proti hlasoval p. Parajka. Týmto bol pokyn
prijatý uznesením č. 2.
ad.4: Prítomní veritelia nepredniesli žiadnu pripomienku. Zasadnutie veriteľského výboru bolo
ukončené o 14.45 hod.
V Trnave, dňa 10.1.2013
zápis vyhotovil: Ing. Ján Frtús, predseda veriteľského výboru
zápis zverejnil: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca konkurznej podstaty, zapísaná v zozname
správcov MS SR pod zn. S1226

K000664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAPEJA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 850 965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2012 S 1527
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu GAPEJA, s.r.o., so sídlom Hlavná 918/2, 924 01 Galanta,
IČO: 35 850 965, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty pohľadávky veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, nasledovne:
a) pohľadávku vo výške 5 531 899,43 Eur, z toho 4 521 775,21 Eur ako istina, 629 198,66 Eur ako
úroky, 380 834,36 Eur ako úroky z omeškania, 91,20 Eur ako poplatok z omeškania,
b) pohľadávku vo výške 5 531 899,43 Eur, z toho 4 521 775,21 Eur ako istina, 629 198,66 Eur ako
úroky, 380 834,36 Eur ako úroky z omeškania, 91,20 Eur ako poplatok z omeškania, ktorá bola
veriteľom prihlásená ako pohľadávka voči spoločnosti GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, ktorá je zabezpečená majetkom úpadcu.

K000665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NADLAN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 657 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 37/2012 S1406
Spisová značka súdneho spisu:
4K 37/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca JUDr. Štefan Dedák, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1406, správca
úpadcu NADLAN, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO:36 657 042, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.:4022/B podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa SONIX s.r.o. so sídlom Píniová 21, 821 07
Bratislava, IČO: 36 684 872, zapísaneho v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 42673/B
Poradové číslo veriteľa
56/1
56/2

Dátum prijatia prihlášky
09.01.2013
09.01.2013

Veriteľ
SONIX s.r.o.
SONIX s.r.o.

Prihlásená suma
1.512,- €
7.957,67 €

doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZoKR.
JUDr. Štefan Dedák
správca

K000666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ladislav Hrobárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2009-SKP4/09
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty

Správca zverejňuje oznam o schválení čiastkového rozvrhu konkurzného konania, ktorého návrh bol
zverejnený dňa 6.12.2012 v OV č. 236/2012. V stanovenej lehote neboli podané námietky voči návrhu
čiastkového rozvrhu výťažku majetku všeobecnej podstaty a bol schválený veriteľským výborom 3
hlasmi z troch.
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
Ďuračka Daniel, bytom Svätého Štefana20, Piešťany, z celkovo zistených pohľadávok 121.386,05 Eur
sumou 7.788,96 Eur
Ing. Frtús Ján, bytom Viničná cesta 8, Pukanec, z celkovo zistených pohľadávok 63.541,99 Eur sumou
4.078,08 Eur
Parajka Martin, bytom Sputnikova 19, Bratislava, z celkovo zistených pohľadávok 142.295,43 Eur
sumou 9.130,32 Eur
WM Consulting & Communication, s.r.o. so sídlom A. Kmeťa 24, Piešťany, IČO: 00 151 653 (pôvodný
veriteľ Slovenská sporiteľňa a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653,
postúpenie pohľadávky na základe Uznesenia OS Trnava zo dňa 31.10.2011, nadobudnutie
právoplatnosti dňa 26.11.2011 – zverejnenie 8.12.2011 v OV č. 235/2011), z celkovo zistených
pohľadávok 1.745,59 Eur sumou 112,32 Eur
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Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ
Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky so sídlom Nám. Gy. Széchenyiho 10, Nové zámky,
IČO: 30807484, postúpenie pohľadávky na na základe Uznesenia OS Trnava zo dňa 28.1.2011,
nadobudnutie právoplatnosti dňa 22.2.2011 – zverejnenie 2.3.2011 v OV č. 42B/2011), z celkovo
zistených pohľadávok 7.615,57 Eur sumou 488,16 Eur
SR – Krajský súd v Bratislave so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 215 759, z celkovo zistených
pohľadávok 33,19 Eur sumou 2,16 Eur
Úplné znenie čiastkového rozvrhu je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Zároveň vyzývam
tu uvedených veriteľov, aby písomne na adresu správcu (Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava) zaslali
kontaktné údaje na medzibankový prevod za účelom čiastočného uspokojenia zistených a uznaných
pohľadávok.

K000667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEMEX Trade, s.r.o, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 316 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2011S105
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty podl'a § 28 ods. 3 ZKR zverejňuje zapísanie pohl'adávky do zoznamu
pohl'adávok veritel'a SCANIA SLOVAKIA, s.r.o. Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, IČO : 35 826 649.
Prihláška pohľadávky s prílohami bola doručená správcovi dňa 10.1.2013, teda po uplynutí lehoty na
prihlasovanie pohl'adávok. Správca zapísal pohl'adávku do zoznamu pohl'adávok dna 10.1.2013.
Označenie pohľadávky: istina: 16 057, 33 Eur, celková suma : 16 057, 33 Eur, nezabezpečená
pohl'adávka, poradie: iná pohl'adávka.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K000668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Branislav Kučerík - ELEKTRONIK
PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 851 467
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2012 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Branislav Kučerík – ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania Priehradka 4, 036 01Martin, IČO:
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reštrukturalizácie
Branislav Kučerík – ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania Priehradka 4, 036 01Martin, IČO:
17 851 467
OV 10/2013

sp. zn.: 4K/15/2012 S 1131
konanej dňa 08.01.2013 v priestoroch kancelárie správcu: A. Bernoláka 41, Žilina so začiatkom
o 10.15 hod.
Zoznam prítomných:
Správca: JUDr. Pavol Malich, komplementár Prvého súprávcovského domu, k.s. (ďalej len „Správca“);
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom 29.augusta 8 -10, 813 63 Bratislava;
Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina;
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru:
Správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov, na
ktorej bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor a tak bola dodržaná lehota v zmysle § 38 ZKR.
Správca privítal prítomných a konštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú
prítomní všetci jeho traja členovia.
Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby si zvolili svojho predsedu.
Za predsedu veriteľského výboru správca navrhol veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
so sídlom 29.augusta 8 -10, 813 63 Bratislava.
Výsledky hlasovania:
Za
100 % hlasov
Proti
0 % hlasov
Zdržali sa
0 % hlasov
Následne predstúpil pred veriteľský výbor správca, ktorý požiadal veriteľský výbor o udelenie
záväzného pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu, zverejneného v OV
č. 236/2012 zo dňa 06.12.2012 na strane č. 74 a 75, a to dražbou v súlade s § 92 ods. 6 ZKR.
Výsledky hlasovania:
Za
Proti
Zdržali sa

100 % hlasov
0 % hlasov
0 % hlasov

Prijaté uznesenia:
UZNESENIE č.1: Veriteľský výbor rozhodol o tom, že predsedom veriteľského výboru v konkurze na
majetok úpadcu bude Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom 29.augusta 8 -10, 813 63
Bratislava

UZNESENIE č. 2: Veriteľský výbor rozhodol o tom, že udeľuje správcovi záväzný pokyn na
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UZNESENIE č. 2: Veriteľský výbor rozhodol o tom, že udeľuje správcovi záväzný pokyn na
speňaženie nasledovného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu, zverejneného v OV č.
236/2012 zo dňa 06.12.2012 na strane č. 74 a 75:
OV 10/2013

1. pozemok: parc. č. 1646/1, výmera: 617 m2, druh: záhrady, zapísaný na LV č. 3868 vedenom
Správou katastra Martin, nachádzajúci sa v okrese Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin.
2. pozemok: parc. č. 1646/2, výmera: 76 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.
3868 vedenom Správou katastra Martin, nachádzajúci sa v okrese Martin, obec Martin, katastrálne
územie Martin.
3. pozemok: parc. č. 1649/1, výmera: 340 m2, druh: záhrady, zapísaný na LV č. 3868 vedenom
Správou katastra Martin, nachádzajúci sa v okrese Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin.
4. stavba: súp. č. 691, postavená na pozemku s parc. č. 1646/2, popis stavby: rodinný dom, zapísaný
na LV č. 3868 vedenom Správou katastra Martin, nachádzajúci sa v okrese Martin, obec Martin,
katastrálne územie Martin,
a to dražbou v súlade s § 92 ods. 6 ZKR v spojení so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

V Žiline, dňa 08.01.2013
Originál zápisnice je podpísaný predsedom veriteľského výboru.

K000669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ďurko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2012- S752
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty úpadcu Michal Ďurko, nar. 24.09.1962, trvale bytom Veľké
Ozorovce č. 91/3, Veľké Ozorovce 078 01, v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Hlavná 20, 040 01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do
14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu
správcu, alebo na tel.č. : 0905 891 361.
V Košiciach, 10.01.2013
JUDr. Iveta Petejová
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OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

K000670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Harcek a spol., s.r.o., v
reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 622 287
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Dončova 9, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2012/S1300
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia Veriteľského výboru
dlžníka/úpadcu: Harcek a spol., s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 44 622 287, so sídlom Cesta do Rudiny
2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
termín a miesto konania:
Prvé zasadnutie Veriteľského výboru sa konalo dňa 3.1.2013 v priestoroch reštaurácie Anima Café
(prízemie) nachádzajúcej sa na adrese Nám. Slobody 7, 034 01 Ružomberok
zoznam prítomných členov Veriteľského výboru:
1. Jaroslav Zelienka – TERA – STAV (osobne prítomný)
2. DEKTRADE SR s.r.o. v zastúpení JUDr. Júlia Gombošová na základe splnomocnenia
3. M.G. – STAVREAL, s.r.o. v zastúpení Mgr. Radovan Birka na základe splnomocnenia
a substitučného splnomocenenia
4. SR – Finančné riaditeľstvo SR BA, Daňový úrad Žilina v zastúpení Mgr. Miloš Skatulok na
základe poverenia
5. JUNO DS, s.r.o. v zastúpení Mgr. Radovan Birka na základe splnomocnenia a substitučného
splnomocenenia
(viď prezenčná listina)
Iné osoby prítomné na zasadnutí Veriteľského výboru:
1. Mgr. Richard Koiš, MBA, reštrukturalizačný správca (osobne prítomný)
2. Pavol Harcek, konateľ dlžníka (osobne prítomný)
program prvého zasadnutia Veriteľského výboru
1.
2.
3.
4.

otvorenie zasadnutia
voľba predsedu veriteľského výboru
rozhodovanie o Žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu
záver

prvé zasadnutie Veriteľského výboru začalo o 11,45 hod.
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
Prvé zasadnutie Veriteľského výboru otvoril reštrukturalizačný správca Mgr. Richard Koiš, MBA, ktorý
prítomných členov privítal. Úvodom ich poučil o ustanovení § 128 ods. 1 a 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (v znení neskorších predpisov), podľa ktorého prvé zasadnutie veriteľského výboru
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

59

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

Konkurzy a
Deň vydania: 15. januára 2013
reštrukturalizácie
a reštrukturalizácii (v znení neskorších predpisov), podľa ktorého prvé zasadnutie veriteľského výboru
zvoláva správca tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského
výboru zvolá podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca. Veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen výboru má jeden hlas. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru.
OV 10/2013

Súčasne prítomným oznámil, že toto prvé zasadnutie Veriteľského výboru bude viesť on (správca),
ďalšie zasadnutia bude viesť predseda Veriteľského výboru, ktorý bude na tomto zasadnutí s pomedzi
členov Veriteľského výboru zvolený.
2. VOĽBA PREDSEDU VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Následne reštrukturalizačný správca poukázal na ustanovenia § 127 ods. 5 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (v znení neskorších predpisov), podľa ktorého „činnosť veriteľského výboru riadi
predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru“. Nakoľko veriteľom s najvyššou
prihlásenou a zistenou pohľadávkou, a to v rozsahu 137 128,- EUR je Jaroslav Zelienka podnikajúci
pod obchodným menom Jaroslav Zelienka – TERA – STAV, reštrukturalizačný správca navrhuje, aby
za predsedu veriteľského výboru bol zvolený Jaroslav Zelienka – TERA – STAV, IČO: 409
93 558, so sídlom Rázusova 4215/9, 036 01 Martin. Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu
reštrukturalizačného správcu:
za

5 hlasov

proti

0 hlasov

zdržal sa

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1.
Veriteľský výbor za svojho predsedu zvolil Jaroslava Zelienku – TERA – STAV, IČO: 409
93 558, so sídlom Rázusova 4215/9, 036 01 Martin.
3. ROZHODOVANIE o Žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného
návrhu plánu
Následne reštrukturalizačný správca Mgr. Richard Koiš, MBA, prítomných informoval, že dňa
31.12.2012 bola na adresu sídla jeho kancelárie doručená žiadosť dlžníka určená pre veriteľský výbor,
v ktorej dlžník žiada o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu. Svoju žiadosť
dlžník odôvodňuje nasledovne:
na základe Zmluvy o dielo č. ZoD P 15/2012 -03 uzatvorenej dňa 15.3.2012 medzi dlžníkom,
ako zhotoviteľom, a spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. , ako objednávateľom, predmetom ktorej je
realizácia protipovodňovej ochrany potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie je dohodnutá cena diela
s DPH vo výške 959 949,21 EUR. K realizácii diela však zatiaľ nedošlo z dôvodu neuzatvorenia
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku medzi obcou Šarišské Jastrabie a Ministerstvom
Životného prostredia SR.
na základe Zmluvy o dielo č. 01-S/2011 uzatvorenej dňa 29.3.2012 medzi dlžníkom, ako
zhotoviteľom, a obcou Jastrabie nad Topľou, ako objednávateľom, predmetom ktorej je úprava potoka
Jastrabie, rkm 0,0000 – 0,330, je dohodnutá cena diela s DPH vo výške 424 011,78 EUR. K realizácii
diela však zatiaľ nedošlo z dôvodu očakávaného čerpania nenávratných finančných príspevkov medzi
obcou Jastrabie nad Topľou a Ministerstvom Životného prostredia SR.
v roku 2011 sa dlžník úspešne zúčastnil verejného obstarávania na zhotovenie diela –
protipovodňový násyp v obci Jastrabie nad Topľou v objeme 410 000,- EUR s DPH, verejného
obstarávania na zhotovenie diela – protipožiarna hrádza v obci Jastrabie nad Topľou v objeme
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obstarávania na zhotovenie diela – protipožiarna hrádza v obci Jastrabie nad Topľou v objeme
750 000,- EUR s DPH a verejného obstarávania na zhotovenie diela – vybudovanie kanalizácie v obci
Lúčnica nad Žitavou v objeme 200 000,- EUR s DPH.
OV 10/2013

Dlžník tiež uviedol, že ako predkladateľ plánu má záujem predložiť návrh plánu reálny a udržateľný
s čo najvyššou mierou uspokojenia veriteľov, pričom do neho chce zapracovať i vyššie uvedené
stavby, avšak za podmienky že tieto stavby budú finančne kryté prostriedkami z rozpočtu obce, resp.
nenávratnými finančnými prostriedkami MŽP SR – čo možno predpokladať v najbližších týždňoch.
Podľa ustanovenia § 143 zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 (v znení neskorších
predpisov) „záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do
90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský
výbor túto lehotu do 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru
správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní
v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľského výboru
nepredloží, správca bezodkladne požiada súd a vyhlásenie konkurzu.“
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu
plánu o 60 dní:
za

5 hlasov

proti

0 hlasov

zdržal sa

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 2.
Veriteľský výbor predlžuje dlžníkovi, ako predkladateľovi plánu, lehotu na predloženie
ZÁVEREČNÉHO NÁVRHU PLÁNU o 60 dní.
Odôvodnenie: Veriteľský výbor súhlasil s predĺžením lehoty, aby umožnil dlžníkovi zapracovať i vyššie
uvedené stavby/diela do finančného plánu reštrukturalizačného plánu, a to v prípade že tieto diela
budú finančne kryté. Súčasne veriteľský výbor poukázal na tú skutočnosť, že aktuálne dlžník nemá
majetok, ktorý by mohol byť použitý na čiastočné uspokojenie veriteľov, preto veritelia budú
uspokojovaní v budúcnosti z prostriedkov „zarobených“ dlžníkov v ďalšej jeho obchodnej činnosti.
Preto podpora ďalších podnikateľských aktivít dlžníka sa javí ako zmysluplná a podporujúca vyššie
uspokojenie veriteľov.
4. ZÁVER
Nakoľko program prvého zasadnutia veriteľského výboru bol v celom rozsahu vyčerpaný, ďalšie
podnety a námety neboli zo strany členov výboru vznesené, reštrukturalizačný správca sa
zúčastneným poďakoval a prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
prvé zasadnutie Veriteľského výboru skončilo o 12,30 hod.
v Ružomberku, dňa 3.1.2013
predseda veriteľského výboru
Jaroslav Zelienka – TERA – STAV
príloha:

prezenčná listina
žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K000671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kulan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebičská 1836/10, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2012 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Patrika Kulana, nar. 18.01.1976, bytom Třebičská
1836/10, 066 01 Humenné týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť
na účet číslo 05037148941 /0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

K000679
Spisová
značka:

Deň vydania: 15. januára 2013

2K/9/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
M elektronika a.s.,
so sídlom Nobelovo Nám. 1260/5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 109, správcom ktorého je Mgr.
Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, o návrhu PhDr. Miroslava
Kuciana, nar. 23.07.1959, bytom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa PhDr. Miroslav Kucian, nar. 23.07.1959, bytom Nezvalova 51, 821
06 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa HSBC Bank plc, so sídlom
Canada Square 8, Londýn E14 hHQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konajúcej
prostredníctvom organizačnej zložky HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky Europeum Business
Center, Suché mýto 1 ,811 03 Bratislava, IČO: 35 929 979, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
959 383,27 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 9.1.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K000680
Spisová
značka:

3R/8/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod
Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín ( predchádzajúce sídlo Školské námestie 398/6, 906 38 Bratislava ),
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 78374/B, o
vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice 1C/6673, 911
01 Trenčín (predchádzajúce sídlo Školské námestie 398/6, 906 38 Bratislava)
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod
Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín .
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice
1C/6673, 911 01 Trenčín.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice 1C/6673,
911 01 Trenčín.
Súd ustanovuje: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1243 za správcu dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice 1C/6673,
911 01 Trenčín.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
činností sídlo v iných členských štátoch Európskej
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydliskoSekcia
aleboedičných
registrované
Redakcia
Obchodného
vestníka
únie ako v Slovenskej republike v súlade
s čl. 40
Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
konkurznom konaní.
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Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť
63 súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice 1C/6673,
911 01 Trenčín.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ustanovuje: Ing. Bc. Róbert Havlát,
so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súd
značka správcu: S 1243 za správcu dlžníka: DOMUS PETRA, s.r.o., so sídlom Pod Sokolice 1C/6673,
911 01 Trenčín.
Konkurzy a
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
reštrukturalizácie
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
edičnýchmá
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neprihliada,
však proti dotknutej podstate právo na
Obchodného
vestníka pričom takéto právo môže uplatniť
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstataRedakcia
v dôsledku
toho obohatila,
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti 10
podstate,
ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
Tel. č. 02/57
10 01, www.justice.gov.sk
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
64
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa

účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Ministerstvo prihláškou
spravodlivostiajSlovenskej
republiky
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom
vzťahujúcim
sa k majetku úpadcu. Takýto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
právaana schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
Konkurzy
OV
10/2013
Deň vydania:
januára 2013
rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku,
ktorým 15.
je zabezpečená
reštrukturalizácie
(§ 28 ods. 7 ZKR).

10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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).

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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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
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
nezaujatosti.
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námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
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Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K000681
Spisová
značka:

2K/77/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Paneláreň Vrakuňa,
a.s., so sídlom Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 35 966 033, správcom ktorého je JUDr. Milan
Lachkovič, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 6, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 210, o návrhu na
odvolanie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Milana Lachkoviča, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 6, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 210, z funkcie správcu úpadcu Paneláreň Vrakuňa, a.s., so sídlom Ráztočná 59, 821
07 Bratislava, IČO: 35 966 033.
Súd ukladá JUDr. Milanovi Lachkovičovi, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 6, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 210 vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti
týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K000682
Spisová
značka:

2K/37/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: FOOD INVESTMENT &
CONSULTING, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 773 367 v zast.:
Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO
35 951 087, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FOOD INVESTMENT &
CONSULTING, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 773 367
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi FOOD INVESTMENT & CONSULTING, s.r.o., so
sídlom Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 773 367, 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 9.1.2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K000683
Spisová
značka:

2K/31/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VARA 7, s.r.o., so
sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971, správcom ktorého je Mgr. Milena Nosková, so
sídlom kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1313
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Milenu Noskovú, so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka
správcu: S 1313 z funkcie správcu úpadcu VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO:
35 914 971.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09
Bratislava, IČO: 35 914 971, JUDr. Veroniku Kubrikovú, so sídlom kancelárie Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, značka správcu: S 1587.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K000684
Spisová
značka:

6K/60/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CHEMTES, a.s., so sídlom Bebravská 7,
821 06 Bratislava, IČO: 36 197 386, právne zastúpený advokátskou kanceláriou Wardens Legal s.r.o.,
so sídlom Gajova 4, 811 09, Bratislava, IČO: 45 671 150, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: CHEMTES, a.s., so sídlom Bebravská 7, 821 06 Bratislava, IČO: 36 197 386
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: CHEMTES, a.s., so sídlom Bebravská 7, 821 06 Bratislava, IČO: 36 197 386
predbežného správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava 2, zn.
správcu: S 207.
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 prvú
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 8.1.2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000685
Spisová
značka:

4K/66/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- navrhovateľa v 1. rade- veriteľa: SCHNEIDER
GRAPHIK Kft., so sídlom Fürdö u. 55, 2800 Tatabánya, Maďarsko, navrhovateľa v 2. rade- veriteľa:
ROLLTRIX Kft., so sídlom Fürdö u. 55, 2800 Tatabánya, Maďarsko, obaja právne zastúpený: JUDr.
Rita Tóth, advokát, ul. kpt. Jaroša 4, 934 05 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: NAVI GRAF s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 560 367

rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: NAVI GRAF s.r.o., so sídlom Trenčianska 53,
821 09 Bratislava, IČO: 36 560 367.
Súd v r a c i a zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi
preddavku: JUDr. Rita Tóth, advokát, ul. kpt. Jaroša 4, 934 05 Levice, vedeného pod položkou denníka
D19, pol. reg. 202/12 vo výške 1 659,70 € prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.1.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000686
Spisová
značka:

6K/62/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Exploitatiemaatschappij Reigershof
B.V., Pelmolenweg 6, 7461 PR Rijssen, Holandské kráľovstvo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: VIENNA GATE 4,a.s., so sídlom Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 884 134
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka: VIENNA GATE 4,a.s., so sídlom Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 884
134, aby sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho
majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu, vyjadril a osvedčil
svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez
pojednávania podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3.
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súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
Ministerstvo spravodlivosti
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného
konania, Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stava opokladne),
zmene a doplnení niektorých zákonov
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Konkurzy a
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí,
aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez
reštrukturalizácie
pojednávania podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k
návrhu a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti
dlžníka v zmysle ust. § 242 a 243 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd
v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako
postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.1.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000687
Spisová
značka:

2K/56/2012

UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/56/2012
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava,
Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica
proti
dlžníkovi: Juraj Kováč, nar. 28. 03. 1962, 049 01 Muráň č. 188, IČO: 37 546 040
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 31. januára 2013 o 9.30 hod.
Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1.
poschodie

na

je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej
schopnosti nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)
Banská Bystrica 09. 01. 2013
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
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Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Jana Kužmová

Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 31. januára 2013 o 9.30 hod.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Okresnom súde Banská Bystrica,Ministerstvo
Skuteckého
28, Banská
Bystrica,
v miestnosti č. dv. 203, 1.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
poschodie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na

je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom
určenej
Konkurzy
a lehote na osvedčenie svojej platobnej
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
schopnosti nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť
neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)
reštrukturalizácie
Banská Bystrica 09. 01. 2013
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Jana Kužmová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.1.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000688
Spisová
značka:

2K/75/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubica Nováková, nar. 28. 04.
1956, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Dúbravská cesta 4 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ľubica Nováková, nar. 28. 04. 1956, bytom 990 01 Veľký
Krtíš, Dúbravská cesta 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.1.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000689
Spisová
značka:

2K/39/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron,
miesto podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína
Milanská, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13,
960 01 Zvolen, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Mgr. Kataríne Milanskej, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.1.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000690
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013
K000690
Spisová
značka:

Deň vydania: 15. januára 2013

2K/44/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Martina
Klimeková, nar. 25. 11. 1982, bytom 976 97 Nemecká nad Hronom, Ráztoka 37, správcom ktorého je
JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Františkovi Vavráčovi, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, 974 01 Banská
Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 9.1.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000691
Spisová
značka:

26K/38/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: František Doffek, N.. XX.XX.XXXX, s miestom
podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: František Doffek, nar. 30.06.1985, s miestom
podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Užhorodská 86, 071
01 Michalovce, zn. správcu: S1345 z a s p r á v c u p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote doručí na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom
veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako
v Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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OV 10/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 15. januára 2013

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie oprávnený podať iba dlžník ( § 19 ods. 2 a §
198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov
v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§
28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ
môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom
jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7
ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené
proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne;
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho
poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde
zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich
dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1
ZKR).
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Okresný súd Košice I dňa 7.1.2013
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000692
Spisová
značka:

31K/45/2012

Spisová značka : 31K/45/2012
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Košice

proti odporcovi (dlžníkovi)

BALIMA spol. s r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 15. 01. 2013 o 10. 45 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B

posch.: 3

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

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 09. 01. 2013

Za správnosť vyhotovenia:
O.s.p. č. 0220 - (Upovedomenie odvolaní pojednávania)
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2013
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000693
31K/39/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TERBO s.r.o., so sídlom
946 36 Kravany nad Dunajom 141, IČO: 30 997 984, ktorého správcom je: JUDr. Marek Ďuran, adresa
kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o návrhu na priznanie paušálnej odmeny správcu, takto
Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
Deň vydania: 15. januára 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TERBO s.r.o., so sídlom
946 36 Kravany nad Dunajom 141, IČO: 30 997 984, ktorého správcom je: JUDr. Marek Ďuran, adresa
kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o návrhu na priznanie paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi JUDr. Marekovi Ďuranovi, adresa kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu v sume 7.966,54 eura.
OV 10/2013

Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Marekovi Ďuranovi, adresa
kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny v sume 1.659,70 eura, z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, evidovaného pod položkou denníka
D 130-69/12, do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 8.1.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K000694
31NcKR/3/2012
Spisová
značka:
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31NcKR/3/2012
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa:

o návrhu na oddlženie dlžníka: Dietmar Resinger
nariaďuje sa pojednávanie na deň 25. februára 2013 o 8,30 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/prízemie
na ktoré predvoláva:
- zástupcu dlžníka: JUDr. Stanislav Pavol, advokát, Šancová 58, 811 05 Bratislava
- dlžníka: Dietmar Resinger, Betlehemská 378/78, 956 31 Krušovce
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás
súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O.s.p.). Ak sa neustanovíte na
súd a svoju neprítomnosť neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami súd Vám uloží poriadkovú
pokutu (§ 53 O.s.p.).
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise pripojené
do spisu, ako aj veci, ktoré treba ohliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety ohliadky, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde
alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať
(označte ich menom, priezviskom, adresou bydliska a uveďte aká skutočnosť sa má ich výpoveďou v
konaní preukázať).
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
V Nitre, dňa 08.01.2013
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Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
V Nitre, dňa 08.01.2013

Okresný súd Nitra dňa 8.1.2013
JUDr. Soňa Vacková,
K000695
32NcKR/2/2010
Spisová
značka:
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
Ing. Rudolf Kurkin, nar.: 28.02.1947, bytom Bernolákova 867/62, 953 01 Zlaté Moravce, o návrhu na
povolenie oddlženia, na odvolanie: Ing. Rudolf Kurkin, nar.: 28.02.1947, bytom Bernolákova 867/62,
953 01 Zlaté Moravce voči uzneseniu Okresného súdu Nitra zo dňa 10.10.2012, v konaní pod sp. zn.
32NcKR/2/2010-33, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32NcKR/2/2010-33 zo dňa
10.10.2012 z r u š u j e a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na nové konanie.
Súd nepriznáva žiadnemu z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 20.11.2012
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K000696
31K/21/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GRAND REALS, spol. s
r.o., so sídlom Vašinova 27, 949 01 Nitra, IČO: 36 666 858, ktorého správcom je: Ing. Rudolf Ivan,
adresa kancelárie Rázusova 2, 949 01 Nitra, o nevyplatenej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd poukazuje nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 1.077,81 eura správcovi Ing. Rudolf Ivan, adresa kancelárie Rázusova 2, 949 01 Nitra.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi nevyplatenú časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.077,81 eura zaplatenú na účet súdnych
preddavkov a vedenú pod položkou D130-36/12, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a
Sekcia edičných činností
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02/57 10 10 01,
www.justice.gov.sk
Lehota na podanie odvolania plynieTel.
odč.zverejnenia
tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Deň vydania: 15. januára 2013

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2013
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K000697
32K/77/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Július Csákányi,
nar. 13.7.1955, bytom Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka Július Csákányi, nar. 13.7.1955, bytom Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne
Ludany, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 4.12.2012,
vyjadril k tomuto návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 4.1.2013, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 4.1.2013,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 4.1.2013
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, od
4.1.2013,
inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch
neplnenia si povinnosti v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 9.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000698
32K/77/2012
Spisová
značka:
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
Július Csákányi, nar. 13.7.1955, bytom Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany, týmto
upovedomuje veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01
Nitra, IČO: 00 634 816 a Sociálna poisťovňa, Ústredie, Ul.29.augusta č.8-10, 813 63 Bratislava,
pobočka Levice, že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 8.3.2013 o 8.30 hod., poj.miestnosť
17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra.
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 Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so
Ministerstvo
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra,
IČO: spravodlivosti
00 634 816,Slovenskej
o návrhurepubliky
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Július Csákányi, nar. 13.7.1955, bytom
Levická
cesta
237/16,
935
56 Mýtne Ludany, týmto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
upovedomuje veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so sídlom Damborského 5, 949 01
Nitra, IČO: 00 634 816 a Sociálna poisťovňa,Konkurzy
Ústredie, Ul.29.augusta
č.8-10, 813 63 Bratislava,
a
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
pobočka Levice, že v tejto veci určil termín
pojednávania na deň 8.3.2013 o 8.30 hod., poj.miestnosť
reštrukturalizácie
17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000699
32K/77/2012
Spisová
značka:
V lehote 20 dní súdu písomne oznámte, či súhlasíte s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenie
konkurzu bez pojednávania.
Na všetkých podaniach v tejto
veci uveďte
spisovú značku: 32K 77/2012

Predvolanie
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
Július Csákányi, nar. 13.7.1955, bytom Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany
predseda senátu nariaďuje sa pojednávanie
na deň
08. marca 2013
o
08,30
hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------na Okresnom súde Nitra, Štúrova 9, v miestnosti č. dv. 17/ prízemie
na ktoré predvoláva:
1/ Július Csákányi, nar.13.7.1955, Levická cesta 237/16, 935 56 Mýtne Ludany
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).
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000700
Spisová
značka:

2K/32/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BUTTONS, spol. s r.o. "v likvidácii", so
sídlom Areál PD, 086 01 Tarnov, IČO: 31 731 325, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
Sekcia edičných činností
takto
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: 15. januára 2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BUTTONS, spol. s r.o. "v likvidácii", so
sídlom Areál PD, 086 01 Tarnov, IČO: 31 731 325, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Ustanovuje JUDr. Vladimíra Šatníka, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, do funkcie
predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich
odporovateľnosť.
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.
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K000701
Spisová
značka:

2K/33/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BAGI, spol. s r.o., so sídlom Prešovská 539,
Giraltovce, IČO: 31 657 508, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Ustanovuje JUDr. Miroslava Korcha, so sídlom kancelárie Kukorelliho, P.O.BOX 104 1505/50, 066 01
Humenné, do funkcie predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich
odporovateľnosť.
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.
Okresný súd Prešov dňa 8.1.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K000702
Spisová
značka:

2K/1/2012
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 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

2K/1/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MARCO-CLIMATECH,
spol. s r.o., so sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, správcom ktorého je HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
Opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/1/2012-251 zo dňa 13.12.2012,
zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 19.12.2012 tak, že toto správne znie:
„Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MARCO-CLIMATECH,
spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, takto...“
Opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/1/2012-251 zo dňa 13.12.2012,
zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 19.12.2012 v časti označenia správcu, ktoré správne znie:
„...HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908...“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K000703
Spisová
značka:

3K/1/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Assay s.r.o., so sídlom
SNP 335, 059 38 Štrba, IČO: 43 955 665, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
Odvoláva správcu JUDr. Jozefa Šperku, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2013
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K000704
Spisová
značka:

2K/30/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jan Heinrich Reinke, nar. 14.01.1983, bytom
Jilemnického 23/302, 059 21 Svit, zastúpeného JUDr. Ivanom Schvarzom, advokátom, so sídlom Jarná
4, 962 31 Sliač, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Jan Heinrich Reinke, nar. 14.01.1983, bytom Jilemnického
23/302, 059 21 Svit.

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
10/2013
Deň vydania:
15. januára 2013
Začína
konkurzné konanie voči dlžníkovi Jan
Heinrich Reinke, nar. 14.01.1983,
bytom Jilemnického
reštrukturalizácie
23/302, 059 21 Svit.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po
ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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 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 Prešov dňa 9.1.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K000705
28K/46/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MAGNUS CENTER
s.r.o. v konkurze so sídlom 913 11 Trenčianske Stankovce 560, IČO 36 344 702, uznesením č.k.
28K/46/2010-531 zo dňa 13.12.2012 potvrdil prevod pohľadávky vo výške 2 255,92 eura, zapísanej v
zozname pohľadávok pod č. 261, z veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bajkalská 29/A,
821 08 Bratislava, IČO 36 284 831 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
914 99 Bratislava, IČO 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K000706
Spisová
značka:

29K/8/2009

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BARBAKAN, s.r.o. v
konkurze so sídlom Mostová 232, Veľké Bielice, IČO 36 674 397, uznesením č.k. 29K/8/2009-608 zo
dňa 13.12.2012 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so
sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO 36 284 831 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vedenej v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 109. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka
tohto konania.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídloprávoplatnosť
redakcie: Námestie
slobody
12, Bratislava
Uznesenie nadobudlo
dňa
08.01.2013.
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súd Trenčín v právnej vecia vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu BARBAKAN, s.r.o.
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okresný
v
konkurze so sídlom Mostová 232, Veľké Bielice, IČO 36 674 397, uznesením č.k. 29K/8/2009-608 zo
dňa 13.12.2012 potvrdil prevod pohľadávky zKonkurzy
pôvodného
a veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO 36reštrukturalizácie
284 831 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vedenej v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 109. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka
tohto konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K000707
Spisová
značka:

29K/54/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Natália
Medňanská - BLOEMEN-ART s miestom podnikania 913 11 Trenčianske Stankovce 560, IČO 37 130
935, uznesením č.k. 29K/54/2010-609 zo dňa 13.12.2012 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného
veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO 36 284 831 na
nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, a to
v rozsahu postúpenej pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 246.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K000708
29K/47/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ECO TECNOLOGIA SK,
s.r.o. v konkurze so sídlom Nadjazdová 4, Prievidza, IČO 36 735 388, uznesením č.k. 29K/47/2011-233
zo dňa 13.12.2012 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky
pôvodného veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO 36 284
831, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K000709
Spisová
značka:

28K/67/2012

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DOMEKO, s.r.o., so sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske
Pravno, IČO 36 017 086,
Vám o z n a m u j e , že pojednávanie určené na deň
Okresný súd Trenčín,

12.02.2013 o 10,00 hod. na

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Piaristická 27,
č. dv.
105 posch. 1.
Tel.do
č. miestnosti
02/57 10 10 01,
www.justice.gov.sk

82
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm.

Okresný súd Trenčín v právnej veci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
navrhovateľa Slovenská republika -aDaňový
úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín
o zmene a doplnení niektorých zákonov

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DOMEKO,
Konkurzys.r.o.,
a so sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
Pravno, IČO 36 017 086,
reštrukturalizácie
Vám o z n a m u j e , že pojednávanie určené na deň

12.02.2013 o 10,00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, do miestnosti č. dv. 105 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm.
a) bod 3 Zák.č. 7/2005 Z.z..
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K000710
28K/67/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
DOMEKO, s.r.o. so sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 36 017 086, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373.
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do
45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K000711
Spisová
značka:

29K/34/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Chanová, nar.
30.06.1963, bydliskom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov, uznaného za malý, ktorého správcom je
Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1531, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Xénii Hofierkovej so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1531 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

JUDr. Michal Fiala, samosudca
K000712
29K/49/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín,
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PZ
TRADE s.r.o. so sídlom Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín, IČO 36 310 191, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Mgr. Lukáš Roder so sídlom kancelárie I.
Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, značka správcu S1600.
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do
45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K000713
Spisová
značka:

29K/49/2012
Spisová značka: 29K/49/2012

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PZ TRADE s.r.o., so sídlom Mierové nám. 38/38, Trenčín,
IČO 36 310 191
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň

13.02.2013 o 9.00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. a)
bod 3 Zák.č. 7/2005 Z.z..

Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
JUDr. Michal Fiala, samosudca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

JUDr. Michal Fiala, samosudca
K000714
29NcKR/1/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Marian Dobrotka, narodený
18.12.1958, bydliskom 914 42 Horné Srnie, Lesnícka 70/13, správcom ktorého je Mgr. Dušan Divko,
M.B.A., adresa kancelárie Považská Bystrica, Kpt. Nálepku 346, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Marian Dobrotka, narodený 18.12.1958, bydliskom 914 42 Horné Srnie, Lesnícka 70/13 s a o
d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K000715
Spisová
značka:

28K/19/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Industria
Slovakia, s.r.o. v konkurze so sídlom Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 801
739, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,
značka správcu S1559, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 6 638,78 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. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, značka správcu S1559, časť paušálnej odmeny vo výške 913,96 eura na účet správcu
vedený vo VÚB a.s., pobočka Prievidza, číslo účtu 1760220254/0200, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 34/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K000716
25K/35/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Studio life Slovakia, s.r.o., Holubyho 39,
Leopoldov, IČO: 36 755 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 19815/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 10/2013

Deň vydania: 15. januára 2013

rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Studio life Slovakia, s.r.o., Holubyho 39, Leopoldov, IČO: 36 755 061,
predbežného správcu: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 23/B, 917 01 Trnava.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu najneskôr
do 45 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.1.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000717
25K/39/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pekáreň Lipót, s.r.o., Krajná cesta 571, Zlaté
Klasy, IČO: 45 322 970, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 24807/T,
oddiel: Sro, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Pekáreň Lipót, s.r.o., Krajná cesta 571, Zlaté Klasy,
IČO: 45 322 970.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.1.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000718
25K/40/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Filo, nar. 08.02.1970, Nešporova
1007/11, Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa- dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady
svojho podania doručeného súdu dňa 31.12.2012, a to tak, že
§
doloží návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčeným podpisom,
§
zároveň doloží zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy ktoré ku dňu
zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, pričom
pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky,
§
rovnopis návrhu spolu s prílohami, inak, súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.1.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K000719
Spisová
značka:

31K/2/2009

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

OV 10/2013
Spisová
značka:

Deň vydania: 15. januára 2013

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Robin Freight, s.r.o., Hlavná 5,
925 31 Gáň, IČO: 35 847 891, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 13952/T, správcom ktorého je: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01
Trnava, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01
Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
990,84 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 990,84 eura evidovaného
pod pol. reg. D14b509, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie 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 9.1.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K000720
Spisová
značka:

3K/34/2012

PREDVOLANIE
34/2012

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku: 3K

Vo veci navrhovateľa - veriteľa :
Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina,
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník: MALACHYT SK, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 36 436 534
O vyhlásenie konkurzu
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 26.2. 2013 o 09.00 hod. na
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova č. 28, v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na
pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili
vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú, ak nie sú dosiaľ v prvopise (origináli)
pripojené do spisu , ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca
tretia
osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
Sekciaalebo
edičných
činností
Redakcia Obchodného vestníka
alebo orgáne.
Sídlo
redakcie: Námestie
slobody
12, Bratislava
Rovnako urobte včas návrh na
predvolanie
svedkov,
na ktorých
sa chcete na pojednávaní odvolať
č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
(označte ich menom, priezviskom, Tel.
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.,
87
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

O vyhlásenie konkurzu
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 26.2. 2013 o 09.00 hod. na
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova
č. 28,
v miestnosti
č. dv.:republiky
2 posch.: prízemie
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto
konaní
vypočuť.
Ustanovte
sa preto v určený čas na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pojednávanie.
Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás
súd daťa predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili
Konkurzy
OV 10/2013
Deň vydania: 15. januára 2013
vzniknuté trovy konania, alebo uložiť poriadkovú
pokutu (§ 52, § 53 a § 147 ods. 1 O. s. p.).
reštrukturalizácie
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 9.1. 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
..................................................................................................................................
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 9.1.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000721
Spisová
značka:

1K/5/2009

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: STAVIS RK, s.r.o., A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 735 205, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so
sídlom kancelárie: Dončova 9, 034 01 Ružomberok, uznesením č.k. 1K 5/2009-319 zo dňa 6.12.2012
povolil navrhovateľovi: CASH COLLECTORS SK s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44
703 015, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, a to v časti zistenej pohľadávky vo výške 34.687,62 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2012.
V Žiline, dňa 9.1.2013

Okresný súd Žilina dňa 9.1.2013
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K000722
1K/29/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: THERMO OKNA,
s.r.o., 013 05 Kubíková 35, IČO: 36 720 330, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby
zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 01.01.2013 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 01.01.2013
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 01.01.2013 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.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie
povinností, ktoré sú mu v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe
zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 27.2.2013 o 9.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo, Vazovova 2,
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina a označených veriteľov: Sociálna poisťovňa,
pobočka Žilina, Nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina, Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Žilina a Union
zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa
koná dňa 27.2.2013 o 9.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K000672
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/187/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

OPAL, spoločnosť s ručením
obmedzeným Prešov, Železničiarska
12, Prešov
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Železničiarska 12, 080 01 Prešov, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 596 094
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

V konkurznej veci úpadcu: OPAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, Železničiarska 12,
Prešov, IČO: 00 596 094, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku
konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
18. januára 2013
Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa
a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním námietky ( § 29 ods. 3 ZKV v znení
zmien a doplnkov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo na zerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak
sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté ( § 44 ods.1
O.s.p.).

V Košiciach dňa 10.1.2013
JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K000673
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 46K/56/2005-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUBRIMEX, s.r.o. " v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Radlinského 58, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 390 062
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

46K/56/2005-738

UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE

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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Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SUBRIMEX,
s.r.o. „ v konkurze“, Radlinského 58, Dolný Kubín o návrhu správkyne konkurznej podstaty
JUDr. Vlasty Olekšákovej, Slnečné stráne 13, Banská Bystrica na zrušenie konkurzu takto
r ozhodol:
Súd z r u š u j e
konkurz vyhlásený
na majetok
v konkurze“, Radlinského 58, Dolný Kubín, IČO : 36 390 062.

úpadcu SUBRIMEX, s.r.o. „

Súd z b a v u j e JUDr. Vlastu Olekšákovú, Slnečné stráne 13, Banská Bystrica
funkcie správkyne konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníka na súde proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Banskej Bystrici, dňa 11. januára 2013
JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

K000674
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 25-24 K 61/01
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Sladovňa Levice, a.s. "v konkurze"
Slovenská Ľupča
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lesnícka 12, 976 1 Slovenská Ľupča, Slovensko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 026 662
Súd zverejňuje uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania:

3 Obo/87/2012

Sekcia edičných činností
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3 Obo/87/2012

Slovenskej republiky

VÝPIS Z UZNESENIA

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Sladovňa
Levice, a.s. v konkurze, Lesnícka 12, Slovenská Ľupča, IČO: 36 026 662, o rozdelení výťažku vo
výške 148 386,62 eur + 7,61 eur, na odvolanie veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. proti uzneseniu
Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 25-24K 61/2001 – 1398 zo dňa 14. 09. 2012, jednomyseľne
takto
rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskému súdu v Banskej Bystrici č. k.
25-24 K 61/2001-1398 zo dňa 14. 09. 2012 z r u š u j e .

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

V Bratislave 29. novembra 2012

JUDr. Jana Zemaníková, v. r.
predsedníčka senátu

K000675
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: Z-2-3K 98/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

ZELENINA TRNAVA štátny podnik v
likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V Jame 19, 917 0 Trnava, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 493 317
Súd zverejňuje iné:

Z-2-3K 98/1995-376
1095898579
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

3

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

OV 10/2013

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 15. januára 2013

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ZELENINA TRNAVA štátny podnik v
likvidácii, V Jame 19, 917 00 Trnava, IČO: 00 493 317, s ustanoveným správcom konkurznej
podstaty: JUDr. Pavol Polakovič, AK, Detvianska 14, 831 06 Bratislava, o schválenie konečnej správy
o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu takto
rozhodol:
Súd schvaľuje konečnú správu o speňažení konkurznej podstaty a vyúčtovaní odmeny
a výdavkov správcu tak, ako ju predložil správca konkurznej podstaty JUDr. Pavol Polakovič dňa
08.06.2011 v znení jej doplnenia zo dňa 08.11.2012 s tým, že oddelenému veriteľovi Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sa priznáva výťažok zo
speňaženia v sume 3.732,73 Eur.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ustanovený správca konkurznej
podstaty, úpadca a veritelia, ktorí podali námietky v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 04.12.2012
JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K000676
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/107/1994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Stuľany v
likvidácii, so sídlom v Stuľanoch, okr.
Bardejov
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stuľany 0, 086 45 Stuľany, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 689 394
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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Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

1K/107/1994-219
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Stuľany
v likvidácii, so sídlom v Stuľanoch, okr. Bardejov, IČO: 00 689 394 takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Stuľany v likvidácii, so sídlom v Stuľanoch, okr. Bardejov, IČO: 00 689 394.
Z b a v u j e JUDr. Stanislava Súletyho, advokáta, Nám. SNP 1, Bardejov, funkcie správcu
konkurznej podstaty.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku, a to na Krajskom súde v Košiciach. Zrušením konkurzu zanikajú účinky
vyhlásenia konkurzu, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných v priebehu konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach dňa 7. januára 2013

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K000677
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/33/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytkáreň Kráľovský Chlmec, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pribenická 32, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 291
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

1K/33/2000-329
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Nábytkáreň Kráľovský Chlmec, a.s.,
Pribenická 32, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 651 291 takto
rozhodol:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 10/2013

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 15. januára 2013

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Nábytkáreň Kráľovský Chlmec,
a.s., Pribenická 32, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 651 291.
Z b a v u j e Ing. Jaroslava Živčáka PhD., Hrabová 20, Svidník, funkcie správcu konkurznej
podstaty.

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

V Košiciach dňa 7. januára 2013

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa

K000678
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/187/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO-BHMG, a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Spišský Hrušov 0, 053 63 Spišský Hrušov,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 181 170
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

3K/187/1999-363
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: BIO – BHMG, a.s., Spišský Hrušov,
IČO: 36 181 170 takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz
Hrušov, IČO: 36 181 170.
Zb avuj e
konkurznej podstaty.

vyhlásený

na

majetok

úpadcu: BIO – BHMG, a.s., Spišský

JUDr. Vladimíra Zeleňáka, advokáta, Letná 45, Košice, funkcie správcu

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

Sekcia edičných činností
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OV 10/2013

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 15. januára 2013

V Košiciach dňa 10. januára 2013

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa
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