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

OV 23/2013

Deň vydania: 1. februára 2013

K001687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEL Group s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 642 550
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Aneta Tabačková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2011 S1415
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - 2. kolo
Mgr. Aneta Tabačková, správca úpadcu CEL Group s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 642 550, so sídlom
Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom
udeleným veriteľským výborom dňa 26.11.2012 druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty a to: osobné motorové vozidlo Audi A4 2,0 TDI, 125kW,
rok výroby 2008, VIN: WAUZZZ8K89A122391, farba biela, eč. RS 854 BM, podľa súpisu majetku
zverejneného v Obchodnom vestníku 80B/2011 dňa 27.4.2011.

Podmienky 2. kola ponukového konania:
Ponuky záujemcov sa budú zasielať na adresu sídla kancelárie správcu Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku,
v zalepených obálkach s označením „PONUKA-KONKURZ 2K/2/2011 – NEOTVÁRAŤ!“, pričom musia
obsahovať presné označenie záujemcu, predmet kúpy, návrh kúpnej ceny splatnej najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy a spôsob jej zaplatenia. Ponuka musí obsahovať kópiu výpisu zo
živnostenského, resp. obchodného registra, prípadne kópiu občianskeho preukazu. Kúpna zmluva
bude uzavretá so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najnižšia cena, za ktorú môže byť
uvedený majetok speňažený v 2. kole ponukového konania je 75 % súpisovej hodnoty zo sumy
14.799,92 Eur uverejnenej v Obchodnom vestníku 80B/2011 dňa 27.4.2011. Správca bude mať právo
odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky a opakovať
speňažovanie do úplného speňaženia konkurznej podstaty v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu: Námestie SNP
17, 974 01 Banská Bystrica alebo telefonicky na t.č.: 048/414 55 80. Ponukové konanie nie je verejnou
obchodnou súťažou.

K001688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Doboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 1479/60, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 931 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2012 s 1170
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2012

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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Druh podania:

Deň vydania: 1. februára 2013

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Michal Doboš, nar. 8.10.1985, Bagarova 1479/60, 010 01 Žilina,(IČO: 41 931 386)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 7.3.2013 o 8.00 v kancelárii správcu Andreja Kmeťa 19, Žilina.
Program schôdze:
Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o doterajšej činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K001689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beatric Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 118, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/26/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
32K/26/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
názov dlžníka
číslo
mesto
Auren, s.r.o.
Sládkovičova
Levice

- Dlžník
PSČ
934 01

Auren, s.r.o.

Sládkovičova

Levice

934 01

Auren, s.r.o.

Sládkovičova

Levice

934 01

Auren, s.r.o.

Sládkovičova

Levice

934 01

Auren, s.r.o.

Sládkovičova

Levice

934 01

Auren, s.r.o.

Sládkovičova

Levice

934 01

- Dlžník - Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
IČO
€
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 07/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 08/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 09/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 10/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 11/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu
31
409 82,94 € EUR mzda úpadcu za obdobie 12/2012
571
časti v ktorej podlieha konkurzu

K001690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďurkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 6500/31, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1951

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

Deň vydania: 1. februára 2013

JUDr. Matúš Boľoš
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
1K 23/2011 S1140
1K 23/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - nespotrebovaná časť zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej
osoby
Súpisová hodnota majetku: 165,03 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 537,21 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs.
12/11
Súpisová hodnota majetku: 537,21 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 1/12
Súpisová hodnota majetku: 537,21 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - poukázanie zrazenej sumy súdnym exekútorom
JUDr. Mgr. Vladimírom Zacharom - EX 3948/10
Súpisová hodnota majetku: 136,69 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - poukázanie zrazenej sumy súdnym exekútorom
JUDr. Mgr. Vladimírom Zacharom - EX 3947/10
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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Súpisová hodnota majetku: 177,11 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - poukázanie zrazenej sumy súdnym exekútorom
JUDr. Mgr. Vladimírom Zacharom - EX 3946/10
Súpisová hodnota majetku: 200,94 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - poukázanie zrazenej sumy súdnym exekútorom
JUDr. Mgr. Vladimírom Zacharom - EX 3949/10
Súpisová hodnota majetku: 314,20 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - poukázanie zrazenej sumy súdnym exekútorom
JUDr. Mgr. Vladimírom Zacharom - EX 3945/10
Súpisová hodnota majetku: 534,70 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 2/12
Súpisová hodnota majetku: 558,81 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 3/12
Súpisová hodnota majetku: 558,81 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 558,81 €
Banka: Tatra banka, a.s.

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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Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 5/12
Súpisová hodnota majetku: 558,81 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 537,21 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 7/12
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu, vs. 9/12
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.

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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Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2913939329/1100 - časť dôchodku podliehajúca konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 555,96 €
Banka: Tatra banka, a.s.

K001691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravská cesta 4, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2012 S1157
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca úpadcu: Ľubica Nováková, nar. 28.04.1956, bytom Dúbravská cesta 4, 990
01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského
spisu č. 2K/75/2012 S1157 je možné si dohodnúť na tel.: 048/41 54 184 alebo na email adrese :
rybarikova@1uctovna.sk.

Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 29.01.2013
K001692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Imrich Hegedüs- fyzická osoba
oprávnená podnikať pod obchodným
menom: Imrich Hegedüs st.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 651, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2012 S 1487
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve úpadcu:
1/. Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 991, okres: Komárno, obec: Kameničná, Katastrálne územie:
Kameničná, ako parcely registra,, C“ evidované v katastrálnej mape a to parcela číslo: 590/86
o výmere 600 m2, zastavané plochy a nádvoria, v podiele: 1/1, BSM, cena: 9 000 ,- Eur, majetok
zaradený do všeobecnej podstaty. Iné skutočnosti: Záložné právo V-2337/08 zo dňa 06.06.2008

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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zaradený do všeobecnej podstaty. Iné skutočnosti: Záložné právo V-2337/08 zo dňa 06.06.2008
v prospech Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Groslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 313 510 26
na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.: 590/86.
OV 23/2013

2/. Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 991, okres: Komárno, obec: Kameničná, Katastrálne územie:
Kameničná, ako stavba, súpisné číslo: 651, na parcele číslo: 590/86 , Rodinný dom, v podiele 1/1,
BSM, cena: 80 000 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty. Iné skutočnosti: Záložné právo
V-2337/08 zo dňa 06.06.2008 v prospech Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Groslingova 77, 824 68
Bratislava, IČO: 313 510 26 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.: 590/86 a na
stavbu rodinného domu súp. Číslo: 651 na parcele č. 590/86.
3/. Nehnuteľnosť neevidovaná na LV č. 991, okres: Komárno, obec: Kameničná, Katastrálne územie:
Kameničná, hospodárska budova + sklad 55,00 m2, v podiele 1/1, BSM, cena: 5 000 Eur, majetok
zaradený do všeobecnej podstaty. Postavená na parcele č.: 590/86. Iné skutočnosti: Záložné právo
V-2337/08 zo dňa 06.06.2008 v prospech Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Groslingova 77, 824 68
Bratislava, IČO: 313 510 26 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.č.: 590/86 na
ktorej je stavba postavená.

K001693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUVEMA - THERM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 693 502
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2011 S1584
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Ľubomír Dubeň, správca úpadcu JUVEMA – THERM, s.r.o., so sídlom Výhonská 13, 831 06
Bratislava, IČO: 36 693 502, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
plné znenie listu z 23.1.2013 doručeného správcovi 29.1.2013, ktorým zástupca veriteľov - Sociálna
poisťovňa zastúpený Ing. Ivetou Präsensovou, zamestnankyňou Slovenskej konsolidačnej, a .s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na základe plnej moci z 23.1.2013, neschválil návrh
čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty.

„Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava na základe plnej moci
zastúpená Slovenskou konsolidačnou, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

Ing. Ľubomír Dubeň
Dubová 3156/14
900 25 Chorvátsky Grob

Vec: neschválenie návrhu čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty
Sp. Zn. 3R/4/2011
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

Deň vydania: 1. februára 2013

Dňa 4.1.2013 bol Sociálnej poisťovni ako zástupcovi veriteľov úpadcu JUVEMA-THERM, s.r.o.,
Výhonská 13, Bratislava, IČO: 36693502 doručený Návrh čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty
vyhotovený dňa 2.1.2013 správcom Ing. Ľubomírom Dubeňom.

Predmetný návrh čiastkového rozvrhu neschvaľujeme z nasledujúcich dôvodov:

Nesúhlasíme s výškou nákladov speňaženia, o ktoré správca znížil výťažok na účely určenia odmeny
z výťažku. V dôsledku uvedeného bola nesprávne určená výška základu, z ktorého správca počítal
svoju odmenu prináležiacu mu v súlade s § 13 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. za výkon funkcie po
konaní prvej schôdze veriteľov.

V zmysle § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie
suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§91 ods. 4
zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).

Správca pri výpočte odmeny správcu z výťažku uviedol ako náklady speňaženia len sumu vo výške
196,90 €, ktorú tvoria najmä náklady spojené s prípravou zmlúv na predaj majetku, náklady na
poplatky v hotovosti spojné s úhradou kúpnej ceny a poplatky spojené so zrušením dubióznych
bankových účtov a vkladom zostatku na účet vo VUB.

Máme za to, že k dotknutým súpisovým zložkám speňaženého majetku, o ktoré sa znižuje výťažok pre
účely výpočtu odmeny, mali byť priradené v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami § 13 vyhl. č.
665/2005 Z.z. aj ďalšie pohľadávky proti podstate, ktoré možno považovať za náklady speňaženia, a to
najmä DPH z predaja majetku, náklady súvisiace so strážením a skladovaním vecí, príslušné poplatky
za cestovné náhrady, poštovné služby a telefónne hovory.

V Bratislave, dňa 23.1.2013

Za Sociálnu poisťovňu: na základe plnej moci zo dňa 23.1.2013
Ing. Iveta Präsensová“

K001694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSC-POLYMER s.r.o."v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 3, 945 01 Komárno

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 23/2013

Deň vydania: 1. februára 2013

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

35 888 555
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K 1/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 1/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty majetku
Peňažná pohľadávka: Celková suma: 10.000,00 EUR; Mena: EUR, Právny dôvod vzniku pohľadávky:
nárok úpadcu ako nájomcu požadovať po skončení nájmu od prenajímateľa – dlžníka protihodnotu
toho o čo sa zvýšila hodnota veci (§ 667 Občianskeho zákonníka); Dlžník: JOKEY SLOVENSKO s.r.o.,
IČO: 36 526 347, so sídlom Hradná 3, 945 01 Komárno; Súpisová hodnota: 10.000,00 EUR;

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K001695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 037 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/73/2012 S1502
Spisová značka súdneho spisu:
1K/73/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo, so sídlom Sirk 049 64, IČO: 36 037 001
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií
správcu, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je
potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0905 192910, alebo emailom na: dobrocka@lceso.sk
Ing.Janka Dobrocká, správca

K001696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 037 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/73/2012 S1502
Spisová značka súdneho spisu:
1K/73/2012

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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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Výzva na prihlásenie pohľadávky

Konkurzy a
reštrukturalizácie
1K/73/2012
Iné zverejnenie

Deň vydania: 1. februára 2013

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 14.01.2013, č.k. 1K/73/2012, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 14/2013 dňa 21.januára 2013, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo, so sídlom Sirk 049 64, IČO: 36 037 001, Slovenská
republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“)veritelia
úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, k číslu konania 1K/73/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo
a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Ing.Janka Dobrocká, správca
Notification to foreing creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Banská Bystrica, dated 14th of January 2013, No. 1K/73/2012, which was published in the
Government Journal Nr. 14/2013 on the dated 21th of January 2013 bankruptcy procedure was on the
Debtor –GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo, with address 049 64 Sirk, Slovak republic. This
resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 22nd of January 2013. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
1K/73/2012 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká, správca,

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. Creditors
with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors
who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled
in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill
in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be
signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of
this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided in to principal and interest with the legal cause of the interest. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not lodged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate as
and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of
claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accunted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accoutancy. In case the creditor
does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an
address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to
trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká, bankruptcy trustee

K001697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Poláčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom 954, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2012 S-1501
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a z 1. schôdze veriteľov

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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úpadcu Jana Poláčková, nar. 30.09.1961, bytom (s miestom podnikania) 023 01 Oščadnica 954,
(IČO: 33 681 554)
Dátum a čas konania:

29.01.2013 o 10:00 hod

Miesto konania:

sídlo správcovskej kancelárie správcu – Hollého 24, 010 01 Žilina

Predseda schôdze:
Prítomní veritelia:

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa konkurznej podstaty
podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver
Schôdzu veriteľov otvorila správkyňa konkurznej podstaty ako predseda schôdze o 10,00 hod
a skonštatovala, že prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať (§ 35 ods. 3 ZKR).
Vzhľadom na neuznášania schopnosť prvej schôdze veriteľov sa neuskutočnila voľba zástupcu
veriteľov a ani sa nerozhodovalo o výmene správcu podľa § 36 ZoKR.
Správkyňa konkurznej podstaty ukončila prvú schôdzu veriteľov o 10,05 hod.
V Žiline dňa 29.01.2013
Zapísala:
Ing. Gabriela Gregorová, predseda schôdze veriteľov
Príloha:

1x prezenčná listina

K001698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Novák - STAMFI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 029 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2012 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Správca týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka veriteľa VÚJE, a.s., Okružná č. 5, 917 01 Trnava, IČO: 31450474 v prihlásenej sume
888,34 Eur.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K001699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kondžel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voljanského 14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 71/2012 S 1432
Spisová značka súdneho spisu:
2K 71/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Kondžel, nar. 21.01.1982, bytom 960 01 Zvolen, ul.
Voljanského č. 14 oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese J.
Kozačeka 146/13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 14.00 hod.
Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle tel.: 045/3811473, alebo písomne
na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese: milanska@akmilanska.sk.
K001700
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 S1554
Spisová značka súdneho spisu:
6R/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Podľa § 38 ZoKR zvolávam zasadnutie veriteľského výboru na deň 08.02.2013 o 10.00 hod. v
priestoroch správcu na Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava. Program veriteľského výboru bude
nasledovný:
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Prezentácia
Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti
Voľba predsedu veriteľského výboru
Prerokovanie speňažovania všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 245/2012 zo dňa
19.12.2012 a v OV č. 10/2013 zo dňa 15.01.2013 a udelenie záväzného pokynu k spôsobu
speňažovanie podľa § 92 ods. (1) písm. d, e zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

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

13

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: 1. februára 2013
reštrukturalizácie
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Prerokovanie možnosti odporovania právnych úkonov vykonaných počas reštrukturalizácie
a udelenie záväzného pokynu podľa § 114 ods. (2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Záver

OV 23/2013

5.
6.

K001701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III. 2785/5, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lýdia Šebová
Sídlo správcu:
Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 20/2012 S626
Spisová značka súdneho spisu:
1K 20/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
Mgr. Lýdia Šebová, správca úpadcu Adrián Horváth, Rúbanisko III. 2785/5, 984 03 Lučenec, nar.
22.03.1970, týmto oznamujem, že som zapísala do zoznamu pohľadávku prihlásenú veriteľom
POHOTOVOSŤ, s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, v celkovej výške 1.343,64 €, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vo Veľkom Krtíši 21.01.2013
Mgr. Lýdia Šebová, správca

K001702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIA, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 688 360
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 20/2011 S1201
Spisová značka súdneho spisu:
1K 20/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Zabezpečovacia právo (poradie, opis
Hodnota
Dátum
práva, opis a výška zabezpeč.
zapisovaného
splatnosti
pohľadávky, označ.
majetku (odhad)
zabezpeč.veriteľa)
Záložné právo v 1. poradí k
pohľadávke z úverovej zmluvy
Stavba1/66 Banská
EUROVIA
veriteľa Mgr. Braňo Prieložný, na
91
312110045 Bystrica-Severný
29.3.2011
SK a.s.
7963,07€
3981,54 €
základe Zmluvy o záložnom práve k
obchvat
pohľadávkam, max. hodnota
zabezpečenej sumy 3.100.000,.- €

Dlžník
Dlžná
Číslo obchodné
suma
meno

Číslo
faktúry

Právny dôvod
vzniku

Sekcia edičných činností
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K001703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIVO, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanulova 24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2012 S1149
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Jaromír Valent, spravujúci majetok úpadcu: MIVO, spol. s r.o. v likvidácii“, so sídlom
Hanulova 24, 949 01 Nitra, IČO : 36 522 970, z v o l á v a m v právnej veci č.k. 31K/23/2012 d
r u h ú s c h ô d z u v e r i t e ľ o v, ktorá sa uskutoční dňa 20.2.2013 o 11.00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na ul. M.R.Štefánika 4, Nové Zámky,
( dom Fubor, 1.poschodie
)
s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov ( § 107 ods.2 ZKR )
Pri prezentácii sa veriteľ preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Jaromír Valent - správca

K001704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa Ing. Alexander Tichý, živnostník s miestom podnikania Dlhé Pole 171,
013 31 Dlhé Pole, IČO: 43 346 511, prihlásená samostatnou prihláškou č. 1 – v celkovej
sume 6.030,61 EUR;
2. pohľadávky veriteľa InvestRea správa bytov, s.r.o., so sídlom Nábrežná 1212,
024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 949 847, prihlásená samostatnými prihláškami: pohľadávka
č. 1 – v celkovej sume 337,17 EUR; pohľadávka č. 2 – v celkovej sume 437,88 EUR;
pohľadávka č. 3 – v celkovej sume 373,37 EUR; pohľadávka č. 4 – v celkovej sume
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pohľadávka č. 3 – v celkovej sume 373,37 EUR; pohľadávka č. 4 – v celkovej sume
343,34 EUR; pohľadávka č. 5 – v celkovej sume 429,36 EUR; pohľadávka č. 6 –
v celkovej sume 442,33 EUR; pohľadávka č. 7 – v celkovej sume 219,15 EUR;
pohľadávka č. 8 – v celkovej sume 455,04 EUR; pohľadávka č. 9 – v celkovej sume
463,29 EUR; pohľadávka č. 10 – v celkovej sume 443,04 EUR; pohľadávka č. 11 –
v celkovej sume 246,51 EUR; pohľadávka č. 12 – v celkovej sume 322,08 EUR;
pohľadávka č. 13 – v celkovej sume 91,92 EUR;
pohľadávka veriteľa Vaillant Group Slovakia, s.r.o. so sídlom Pplk. Pľušťa, 909 01 Skalica,
IČO: 35 765 712, prihlásená samostatnou prihláškou č. 1 – v celkovej sume 1.720,56
EUR;
pohľadávka veriteľa BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 03
Bratislava, IČO: 31 364 95, prihlásená samostatnou prihláškou č. 1 – v celkovej sume
22.877,80 EUR.

OV 23/2013

3.
4.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K001705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACROPOLITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňova 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 825 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milan Borodovčák
Sídlo správcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2012 -S1352
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava doplnenia súpisu všeobecnej podstaty zo dňa 4.12.2012 (OV 234/2012)
V Obchodnom vestníku č. 234/2012 pod. č. K015944 bolo zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu ACROPOLITA, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 825 898 o
ďalšie položky majetku. Pod položkou č. 4 bola spísaná pohľadávka voči spoločnosti CARAT
Destillery, spol. s.r.o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín, pochádzajúca z faktúry č. 201155 zo dňa
31.3.2011 na sumu 52,16 €. V doplnení súpisu všeobecnej podstaty však bola výška, ako aj súpisová
hodnota tejto pohľadávky nesprávne uvedená. Na základe tejto skutočnosti o p r a v u j e m zrejmú
nesprávnosť v podaní nasledovne:
4.Typ súpisnej položky majetku: peňažná pohľadávka
Dlžník: CARAT Destillery, spol. s.r.o., Senecká cesta 23, 931 01 Šamorín
právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka z faktúry č. 201155 zo dňa 31.3.2011 znejúcej na sumu
52,16- EUR -pohľadávka nebola splatená ani len z časti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 52,16- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Sekcia edičných činností
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Mgr. Milan Borodovčák, správca

K001706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEBNINY RUMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonková 52, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 589 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marán Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/44/2012S1015
Spisová značka súdneho spisu:
26K/44/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca úpadcu: STAVEBNINY RUMA, s.r.o., Jablonková 52, Trebišov, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na Teslovej 2, v Košiciach, počas
prac.dní v čase od 8:00-14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na
tel.čísle: 0905313918. JUDr. Marián Páll, správca.

K001707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Fit möbel SK, s.r.o. „ v
reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 823 384
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Trnava: Kollárova 26,
917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R 5/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
36R 5/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti Fit möbel SK, s.r.o. „ v reštrukturalizácii“, IČO:
36 823 384, so sídlo Kračanská cesta 2913/52, 929 01 Dunajská Streda, zápis v obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 20534/T (ďalej aj ako „Dlžník“)
Konaného v zmysle ust. §172 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) Spisová značka
Okresného súdu Trnava: 36R/5/2012; Dátum zasadnutia: 22.01.2013; Čas zasadnutia: 14:30 hod.;
Miesto zasadnutia: Hotel Park Inn Danube
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Žiadosť Dlžníka o predĺženie zákonom ustanovenej lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie podľa ust. § 143
ZKR
3. Hlasovanie veriteľského výboru o schválení resp. zamietnutí žiadosti Dlžníka o predĺženie
Sekcia edičných činností
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Hlasovanie veriteľského výboru o schválení resp. zamietnutí žiadosti Dlžníka o predĺženie
zákonom ustanovenej lehoty na predloženie záverečného návrhu reštruktu plánu veriteľskému
výboru na predbežné schválenie
Záver

OV 23/2013

3.
4.

Prítomní:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – konajúca prostredníctvom komplentára JUDr.
Miroslav Duračinský – správca Dlžníka
-

Ing. Andrej Žigo – konateľ Dlžníka

JUDr. Matúš Boľoš, BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o., IČO: 36 866 261 Horná 23, 974 01
Banská Bystrica – zástupca Dlžníka
Členovia veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. – predseda veriteľského výboru, IČO: 00 682 420, so
sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Katarína Kišac
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16
Bratislava, Slovenská republika
Konajúca prostredníctvom: Ing. Adela Lecká
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská
republika
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Monika Gašparovičová
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., IČO: 36 745 804, so sídlom Štetiniva 4, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Jana Jandová
Exportno – importná banka Slovenskej republiky, IČO: 35 722 959, so sídlom Grösslingova 1,
813 50 Bratislava, Slovenská republika
Konajúca prostredníctvom: Ivan Švec
K bodu 1/ programu
Otvorenia zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len „VV“) otvoril predseda VV o 14.30 hod., ktorý privítal
všetkých prítomných.
Predseda VV na úvod skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia VV a VV je uznášaniaschopný.
Predseda VV informoval prítomných členov VV, že podľa § 128 ods. 2 ZKR každý člen VV má pri
hlasovaní 1 hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov.
K bodu 2/ programu
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Žiadosť Dlžníka o predĺženie zákonom ustanovenej lehoty na predloženie záverečného plánu
veriteľskému výboru na predbežné schválenie podľa ust. § 143 ZKR
Rozprava k predloženej žiadosti.
Predseda VV skonštatoval, že dlžník, v súlade s ustanoveniami ZKR, požiadal o predĺženie zákonom
ustanovenej lehoty na predloženie záverečného reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na
predbežné schválenie podľa ust. § 143 ZKR.
Dlžník svoju žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu odôvodnil tým, že
lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne a včas prihlásených do reštrukturalizácie
uplynula len nedávno, t.j. dňa 07.01.2013, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie popretých
pohľadávok zo strany veriteľov uplynie dňa 06.02.2013. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon
neumožňuje zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval
v zákonom ustanovenej lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že
veritelia popretých pohľadávok v rozsahu tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie
práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov
Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj poznatok o výške hlasovacích práv
jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo skupín je
s prihliadnutím
na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných žalôb, nie je
podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote – t.j. najneskôr dňa
05.02.2013.
Ako druhý dôvod Dlžník uviedol práve prebiehajúce neformálne ponukové konanie, v rámci ktorého
Dlžník oslovil 280 subjektov a predmetné ponukové konanie vyprofilovalo najmenej dvoch záujemcov
(investorov), ktorí majú záujem o nadobudnutie podniku Dlžníka, avšak títo záujemcovia neboli
schopní reagovať v časovom období vymedzenom zákonným procesom reštrukturalizácie, a to nielen
pre jeho krátkosť, ale aj z dôvodu obdobia na ktoré predmetný proces z časti pripadol (vianočné
sviatky).
Správca uviedol odôvodnený predpoklad, že v prípade, ak bude Dlžníkovi daný väčší časový priestor
(predĺženie lehoty na prípravu reštrukturalizačného plánu) na prípadné dojednanie nových kontraktov
(odberateľov) resp. na rokovania o podmienkach vstupu nového investora (predaj podniku Dlžníka),
výsledky týchto rokovaní môžu zásadným spôsobom ovplyvniť následný dlhodobý vývoj Dlžníka,
a teda aj v pláne navrhované uspokojovanie veriteľov Dlžníka môže byť vyššie.
Predseda VV na základe uvedeného vyzval prítomných členov VV, aby predniesli svoje pripomienky,
požiadavky a prípadné výhrady pred hlasovaním VV.
Na túto výzvu predsedu VV bola zo strany člena VV Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, konajúca prostredníctvom: JUDr. Monika
Gašparovičová a predsedu VV Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, so
sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, konajúca prostredníctvom: JUDr.
Katarína Kišac - vznesená pripomienka ohľadom predaja podniku.
Zástupca Dlžníka JUDr. Matúš Boľoš k vznesenej pripomienke podal vysvetlenie. Podnik je zaujímavý
na odpredaj so svojou technológiou, ktorá sa riadne udržiava (Túto informáciu potvrdil aj člen VV
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava,
Slovenská
republika,
konajúca
prostredníctvom:
Ing.
Adela
Lecká.),
ale správca je pripravený aj na možnú alternatívu odobratia technológie zo strany jej vlastníka člena
VV UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava.
K bodu 3/ programu
Hlasovanie veriteľského výboru o schválení resp. zamietnutí žiadosti Dlžníka o predĺženie zákonom

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: 1. februára 2013
reštrukturalizácie
Hlasovanie veriteľského výboru o schválení resp. zamietnutí žiadosti Dlžníka o predĺženie zákonom
ustanovenej
lehoty
na
predloženie
záverečného
plánu
veriteľskému
výboru
na predbežné schválenie podľa ust. § 143 ZKR.
OV 23/2013

Nakoľko ďalšie otázky k predmetu bodu 2/ programu ako ani námety na ďalšiu diskusiu
zo strany členov VV neboli, na základe pokynu predsedu VV sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení
žiadosti Dlžníka o predĺženie zákonom ustanovenej lehoty na predloženie záverečného plánu
veriteľskému výboru na predbežné schválenie podľa ust. § 143 ZKR.
Výsledok hlasovania prítomných členov:
Za: 5 hlasov
Proti : 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania prijal VV dlžníka nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1
Veriteľský výbor schválil žiadosť Dlžníka o predĺženie zákonom ustanovenej lehoty
na predloženie záverečného reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie
podľa ust. § 143 ZKR o šesťdesiat (60) dní.
Predseda VV po hlasovaní vyzval prítomných členov VV na uplatnenie prípadných odôvodnených
námietok. Námietky proti vykonanému hlasovaniu a prijatému uzneseniu VV prítomní členovia VV
nevzniesli.
K bodu 4/ programu
Záver
Na záver zasadnutia vyzval predseda VV prítomných členov VV na prednesenie prípadných stanovísk
a požiadaviek. Nakoľko žiadne ďalšie pripomienky, požiadavky ani námety na diskusiu alebo doplnenie
programu zasadnutia členovia VV nemali, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za
účasť.
Zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 22.01.2013 o 15.00 hod.
Predseda veriteľského výboru: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., JUDr. Katarína Kišac, na
základe poverenia

K001708
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: 24.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2012
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2012 S752
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky 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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OV 23/2013

POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 10816
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sešovce
Číslo LV : 2867
Parcelné číslo : 3368
Spoluvlastnícky podiel : 3/200

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 14911
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 2866
Parcelné číslo : 3550/14
Spoluvlastnícky podiel : 6/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 10460
Štát : Slovenská republika
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 23/2013

Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 2866
Parcelné číslo : 3557/8
Spoluvlastnícky podiel : 6/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 7788
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 2866
Parcelné číslo : 3557/17
Spoluvlastnícky podiel : 6/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : trvalý trávnatý porast
Výmera (m2) : 5542
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 2866
Parcelné číslo : 3569/3
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 23/2013

Spoluvlastnícky podiel : 6/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : travlý trávnatý porast
Výmera (m2) : 853
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 2866
Parcelné číslo : 3570
Spoluvlastnícky podiel : 6/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) :10712
Štát : Slovenská republika
Obec : Sečovce
Názov katastrálneho územia : Sečovce
Číslo LV : 3028
Parcelné číslo : 3366
Spoluvlastnícky podiel : 1/8

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 23/2013

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : travlý trávnatý porast
Výmera (m2) : 547
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 178
Parcelné číslo : 651
Spoluvlastnícky podiel : 1/80

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 317
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 375
Parcelné číslo : 837
Spoluvlastnícky podiel : 1/100

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
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 23/2013

Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 5220
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 375
Parcelné číslo : 901
Spoluvlastnícky podiel : 1/100

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : trvalý trávnatý porast
Výmera (m2) : 521
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 106
Parcelné číslo : 388
Spoluvlastnícky podiel : 81/432

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : trvalý trávnatý porast
Výmera (m2) : 732
Štát : Slovenská republika
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 106
Parcelné číslo : 412
Spoluvlastnícky podiel : 81/432

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh :trvalý trávnatý porast
Výmera (m2) : 309
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 106
Parcelné číslo : 415
Spoluvlastnícky podiel : 81/432

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 297119
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
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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Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1779/2
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 68
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/3
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : zastavaná plocha a nádvorie
Výmera (m2) : 179
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/8
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 408
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/9
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 45726
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1777/3
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Druh : ostatná plocha
Výmera (m2) : 100
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/2
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 25
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/4
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) : 348
Štát : Slovenská republika

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/5
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : zastavaná plocha a nádvorie
Výmera (m2) : 346
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/6
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) :611
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Parcelné číslo : 1778/7
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : zastavaná ploch aa nádvorie
Výmera (m2) : 6
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 230
Parcelné číslo : 1778/10
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : lesný pozemok
Výmera (m2) :416263
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia :Kravany
Číslo LV : 589
Parcelné číslo : 1777/1
Spoluvlastnícky podiel : 3/888

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : trvalý trávnatý porast
Výmera (m2) : 110
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 262
Parcelné číslo : 804
Spoluvlastnícky podiel : 1/48

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 577
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 805
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Sekcia edičných činností
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OV 23/2013

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 925
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 1247
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 1197
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 1496
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 23/2013

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 965
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 1639
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 3559
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 303
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda

Sekcia edičných činností
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OV 23/2013

Výmera (m2) : 1508
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 616
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 1364
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 1641
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 553
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 23/2013

Číslo LV : 290
Parcelné číslo : 1648
Spoluvlastnícky podiel : 2/32

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 13674
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 291
Parcelné číslo : 1751
Spoluvlastnícky podiel : 2/64

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 2579
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 385

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 23/2013

Parcelné číslo : 886
Spoluvlastnícky podiel : 7/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 387
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 385
Parcelné číslo : 856
Spoluvlastnícky podiel : 7/40

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 40
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477

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

37

Deň vydania: 1. februára 2013

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 23/2013

Parcelné číslo : 164/1
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 3322
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 164/2
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 685
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 411
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 23/2013

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 51
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 487/1
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 356
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 487/2
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Opis súpisovej zložky majetku :

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 23/2013

Deň vydania: 1. februára 2013

POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 734
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 1153
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

Opis súpisovej zložky majetku :
POZEMOK
Druh : orná pôda
Výmera (m2) : 1283
Štát : Slovenská republika
Obec : Kravany
Názov katastrálneho územia : Kravany
Číslo LV : 477
Parcelné číslo : 1600
Spoluvlastnícky podiel : 1/4

K001709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zevax, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 18, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 543 476
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Púchovská 12, 831 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/60/2012 S1224
Spisová značka súdneho spisu:
4K/60/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Sekcia edičných činností
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Súpis všeobecnej podstaty

OV 23/2013
Druh podania:

Druh súpisovej zložky majetku: pohľadávky z účtu
·

menovitá hodnota 6 821,- € (účet v Tatrabanke)

Druh súpisovej zložky majetku: hotovosť
·

menovitá hodnota 1 659,70 € (vrátený poplatok súdu).

K001710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INDUSTRY InfoTech s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klariská 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 482
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/24/2012 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
6K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811
08 Bratislava, ako správca(č. S1514) úpadcu - obchodnej spoločnosti INDUSTRY InfoTech s.r.o.,
IČO: 35 859 482, so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava, zastúpená JUDr. Ing. Michalom Žiaranom,
týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
veriteľa Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o. s prihlásenou sumou 13207,90 Eur (dátum prijatia
prihlášky 25.01.2012) doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 26/1.
V Bratislave 29.1.2013

K001711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INDUSTRY InfoTech s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klariská 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 482
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/24/2012 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
6K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov
Dátum konania:

29. januára 2013

Sekcia edičných činností
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OV 23/2013

Miesto konania:

Deň vydania: 1. februára 2013

Kancelária správcu, Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Sídlo správcu:

Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Čas konania:

11.30 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.

Otvorenie a prezentácia

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov

3.

Voľba veriteľského výboru

4.

Rozhodovanie o výmene správcu

5.

Rôzne

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom prezenčná listina tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca úpadcu.
K bodu 1 – Otvorenie a prezentácia
Správca úpadcu privítal veriteľov prítomných na 1. schôdzi veriteľov a skonštatoval, že veritelia boli
zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom prvej schôdze
veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov uverejneným v Obchodnom vestníku č.
245/2012 zo dňa 19.12.2012 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie na strane 59.
Správca po vyhotovení prezenčnej listiny skonštatoval, že z 26 veriteľov, ktorí si prihlásili svoje
pohľadávky do predmetného konkurzného konania, sú prítomní 4 veritelia s počtom hlasov 1.138.442.
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov je v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZKR
uznášaniaschopná, keďže na schôdzi je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať.
K bodu 2 – Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
veriteľov
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia
konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu a jeho
zabezpečovania, záväzkov úpadcu, prihlásených pohľadávok, zistených a popretých pohľadávkach,
úkonoch pri ktorých možno predpokladať odporovateľnosť a iných úkonoch súvisiacich so správou
majetku úpadcu v priebehu konkurzného konania s poukazom na písomné správy priebežne podávané
predbežným správcom ako i správy podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd
Bratislava I.
K bodu 3 – Voľba veriteľského výboru
Predseda schôdze podľa ust. § 37 ods. 1 v spojení s ust. § 35 ods. 3 in fine ZoKR v platnom znení
informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave spôsobu voľby veriteľského výboru. Schôdze sa
zúčastnili štyria nezabezpečení veritelia s oprávnením hlasovať s počtom hlasov 1.138.442, z toho
nadpolovičná väčšina hlasov je 569.222.
Predseda schôdze veriteľov navrhol prvého člena veriteľského výboru - Vilém Kumbár, Jabloňová 877,
Sekcia edičných činností
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Predseda schôdze veriteľov navrhol prvého člena veriteľského výboru - Vilém Kumbár, Jabloňová 877,
Vsetín, Česká republika.
OV 23/2013

Hlasovanie:
Za: všetci štyria veritelia s počtom 1.138.442 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Predseda schôdze skonštatoval, že bolo prijaté uznesenie: za prvého člena veriteľského výboru bol
zvolený Vilém Kumbár, r.č.: XXXXXX/XXX Jabloňová 877, Vsetín, Česká republika.
Predseda schôdze veriteľov navrhol druhého člena veriteľského výboru - Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, IČO: 30 807 484, 29. augusta 8-10, Bratislava.
Hlasovanie:
Za: traja veritelia s počtom 212.996 hlasov
Proti: jeden veriteľ s počtom hlasov 925.446
Zdržal sa: nikto
Predseda schôdze skonštatoval, že druhého člena veriteľského výboru sa zvoliť nepodarilo.
Predseda schôdze veriteľov navrhol tretieho člena veriteľského výboru - Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Mamateyova 17, Bratislava
Hlasovanie:
Za: traja veritelia s počtom 212.996 hlasov
Proti: jeden veriteľ s počtom hlasov 925.446
Zdržal sa: nikto
Predseda schôdze skonštatoval, že druhého člena veriteľského výboru sa zvoliť nepodarilo.
Predseda schôdze veriteľov navrhol štvrtého člena veriteľského výboru - Slovenská republika –
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava.
Hlasovanie:
Za: traja veritelia s počtom 212.996 hlasov
Proti: jeden veriteľ s počtom hlasov 925.446
Zdržal sa: nikto
Predseda schôdze skonštatoval, že druhého člena veriteľského výboru sa zvoliť nepodarilo.
Predseda schôdze skonštatoval, že veriteľský výbor zvolený nebol.
Keďže sa nepodarilo zvoliť veriteľský výbor, prítomní veritelia ako i správca konštatovali, že je vhodné
podať na súd návrh na uznanie konkurzu za malý, keďže od toho možno očakávať značné výhody pre
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podať na súd návrh na uznanie konkurzu za malý, keďže od toho možno očakávať značné výhody pre
rýchlosť konkurzu.
OV 23/2013

K bodu 4 – Rozhodovanie o výmene správcu
Predseda schôdze v súlade s ust. § 36 ZoKR v platnom znení vyzval prítomných veriteľov
oprávnených na schôdzi hlasovať, aby podali návrhy na výmenu správcu.
Návrhy na výmenu správcu predložené neboli.
K bodu 5 – Rôzne a záver
Vzhľadom na skutočnosť, že program schôdze bol vyčerpaný, správca poďakoval prítomným
veriteľom za účasť a schôdzu ukončil.
Prítomní veritelia proti uzneseniam prijatým na tejto schôdzi námietky neuplatnili.
Zápisnica skončená a podpísaná o 12:30 hod.
V Bratislave 29.1.2013

K001712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G E O H Y C O a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Dvor 6, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 323 138
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: G E O H Y C O a.s., so
sídlom Horný Dvor 6, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31 323 138 (ďalej len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční
dňa 18.3.2013 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.30 hod!), na adrese sídla správcovskej kancelárie
správcu (t.j. Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava).

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba členov veriteľského výboru,
5. Rôzne, Záver.
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: 1. februára 2013

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri
prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného
podľa osobitného predpisu, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou,
resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR.

V Bratislave, dňa 29.01.2013

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K001713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDENPEARL,a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 603 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K39/2009/S680
Spisová značka súdneho spisu:
1K39/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

prijatie čiastočného plnenia z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva na súde voči
Ľubomír Szabadszállási - Maxim, Železničná 681/19 945 01, Komárno, IČO:43330541, vo výške
150,-Eur

K001714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vavrúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
K výstavisku 13, 912 50 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/68/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
28K/68/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: Peter Vavrúš, bytom
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová, nar.: 27.08.1979, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., K výstavisku 13, 912 50
Trenčín, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
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: 1. februára 2013
reštrukturalizácie
Trenčín, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02 32 11 53 00.
OV 23/2013

V Trenčíne, dňa 29.01.2013, HMG Recovery, k.s., správca

K001715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Adriana Holubová - DIGITAL
GRAPHIC
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 58, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 182 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/41/2010 S1452
Spisová značka súdneho spisu:
28K/41/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenie
o dobrovoľnej dražbe
č. 1 / 2013
Ing. Oľga Šabová, správca konkurznej podstaty
so sídlom: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
zapísaná v zozname Správcov MS SR pod č. S 1452
úpadcu : Adriana Holubová – Digital Graphic
Halalovka 58, Trenčín
IČO: 35 182 971
nar.: 25.02.1963
/ďalej ako „navrhovateľ dražby”/
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov primerane
s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov
Termín konania dražby: 28.02.2013 o 9:00 hod.
Miesto konania dražby:
IURIS House, Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Veľká zasadačka, miestnosť č. 108

Opakovanie dražby: prvé kolo

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: 1. februára 2013

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané na:
LV č.
245

Katastrálny úrad
Trnava

Správa katastra
Hlohovec

Katastrálne územie
Merašice

Okres
Hlohovec

Obec
Merašice

Pozemky – parcely registra C
Parc.č.
317/66

Výmera v m
655

2

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Záhrady

1/1

poznámka

Obhliadka predmetu dražby:
Prvý termín obhliadky
Druhý termín ohliadky
12.02.2013 2013 od 15:00 do 16:00 hod.
19.02.2013 od 15:00 do 16:00hod.
Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis
do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo
ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so
zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby.
Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred
predmetom dražby. Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. č. 0944307277. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky
dohodnúť v deň predchádzajúci termínu obhliadky do 15:30 hod.

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Merašice. V mieste je možnosť napojenia na elektrické energiu, vodovod
a plynovod. Kanalizácia v mieste nie je vybudovaná. Pozemok tvorí samostatnú záhradu. Na pozemku sa nachádza
murovaná stavba, ktorá nieje vedená na liste vlastníctva ani na katastrálnej mape. Parcela je potencionálnym stavebným
pozemkom, pričomobec nemá spracovaný územný plán a podľa infomácii starostu je možné pozemok zastavať. Pozemok je
mierne svahovitý.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Časť C: ťarchy
Z 1094/2010 – Exekútorský úrad v Žiline, JUDr. Jozef Kaduch – Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX
3284/2009 zo dňa 16.06.2010
Z 126/2011 – Exekútorský úrad Myxjava, JUDr. Štefan Kvasnica – Exekučný príkaz na zriadenie exekučného zháložného
práva EX 44/2009 zo dňa 17.1.2011

Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku
28/2012

Meno znalca:
Ing. Vajgel Ľubomír

Dátum vyhotovenia:
12.11.2012

Všeobecná cena odhadu
5.200,- EUR

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie

5.200 EUR
150,- EUR

Dražobná zábezpeka
Výška dražobnej zábezpeky:
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Číslo účtu a numerický kód banky:

1.000,- EUR
vkladom na účet, alebo v hotovosti
Číslo účtu: 4014666231/7500, ČSOB, a.s.
poznámka: meno a priezvisko zložiteľa
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný
doklad

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 23/2013
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky
spôsobom:
Poznámka

Deň vydania: 1. februára 2013

hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním určený
iným Nie
nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti
priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na
horeuvedený účet dražobníka.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením
podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti dražobná zábezpeka.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny dosiahnutej vydražením
a preukázanie sa potvrdením o úhrade.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na
dražbe ako dražitelia.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
Meno a priezvisko:
Sídlo notára:

Mgr.Zuzana Karasová
Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Poučenie
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa
príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník
a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby
a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

Ing. Oľga Šabová - správca

K001716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB - Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 1. februára 2013

A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
31R/1/2012 S 1235
31R/1/2012
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 29.1.2013
Veriteľ: PhDr Danica Janiaková - KONTAKT, Jungmannova 20, 851 01 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 1.348,83 €

Dátum zápisu: 29.1.2013
Veriteľ: NETDIRECT s.r.o., Pohraniční 20, Ostrava, ČR
Prihlásená suma spolu: 420,65 €

V Leviciach, dňa 29.1.2013

K001717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CORN CORPORATION, s.r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 312/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 238 830
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. §38 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len “ZKR“) v konkurznom konaní
Dlžníka: CORN CORPORATION, s.r.o. v konkurze, Ružová 312/24, Dunajská Streda, IČO: 36 238
830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12222/T (ďalej
aj ako len “Dlžník“), vedenom pred Okresným súdom Trnava, pod spis. zn. 31K/4/2010.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 1. februára 2013

Zvolávateľ zasadnutia:
Tatra banka, a.s.
sídlo: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00 686 930
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. : 71/B
v mene, ktorej koná: Ing. Michal Juran
Miesto zasadnutia:
Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Dátum a čas zasadnutia: 16.01.2013 o 11.00 hod.

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

Členovia Veriteľského výboru:
·

Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930, predseda veriteľského výboru, zast. Ing. Michalom
Juranom, na základe plnomocenstva zo dňa 31.07.2012.

Podpis: ........................
·

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 821 08 Bratislava, IČO:
31 320 155, zastúpená Ing. Miroslavom Chmelárom, na základe plnomocenstva zo
dňa 20.09.2012.

Podpis: ..........................
·

UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO
00 681 709, zastúpená Mgr. Janou Rusnákovou, na základe poverenia zo dňa
08.01.2013.

Podpis: ................................

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie Žiadosti o schválenie pohľadávok proti podstate a Správy o stave
konkurzného konania, predložených správcom konkurznej podstaty Dlžníka
SKP, k.s.
3. Hlasovanie o schválení pohľadávok proti podstate

Sekcia edičných činností
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4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“,
resp. „Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných
veriteľov Zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je
uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR (ďalej len „Veriteľský výbor“, resp. „VV“).
2. Prerokovanie Žiadosti o schválenie pohľadávok proti podstate a Správy o stave
konkurzného konania, predložených správcom konkurznej podstaty Dlžníka
SKP, k.s.

Zvolávateľ oznámil prítomným členom VV, že správca konkurznej podstaty Dlžníka SKP, k.s. (ďalej len
„Správca“) doručil Tatra banke, a.s. list – Žiadosť o schválenie pohľadávok proti podstate a Správu
o stave konkurzného konania zo dňa 13.12.2012 (ďalej len „Žiadosť“).
Členovia VV sa oboznámili so stavom konkurzného konania a prerokovali žiadosť Správcu
o schválenie pohľadávok proti podstate, potrebných a vynakladaných na zabezpečenie plnenia
povinnosti Správcu podľa ZKR, ktoré Správca odôvodnil, a to:
1. Za správu registratúry a archiváciu podľa §90 ZKR vo výške 57 894,45 EUR
2. Za právne služby, špecifikované v čl. 2 Žiadosti, vo výške 140 769,37 EUR

Následne Zvolávateľ vyzval prítomných členov VV, aby predniesli svoje pripomienky a výhrady
k Žiadosti. Keďže k predloženej Žiadosti nemali výhrady, predseda VV dal hlasovať o schválení
pohľadávok proti podstate vo výške, špecifikovanej v čl. 4 Žiadosti a v tomto bode.

1. Hlasovanie o schválení pohľadávok proti podstate

HLASOVANIE:
ZA SCHVÁLENIE: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a.s.
PROTI SCHVÁLENIU: nikto
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
ZA: 3 hlasy
Sekcia edičných činností
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PROTI: 0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v konkurze Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e:

„Veriteľský výbor, ustanovený v konkurze na majetok úpadcu CORN CORPORATION, s.r.o.
v konkurze, so sídlom Ružová 312/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 238 830, odsúhlasuje
správcovi úpadcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 6, Šaľa, č. licencie MS SR: S1359,
(ďalej len „Správca“) náklady proti všeobecnej podstate, špecifikované v čl. 2 a 4 Žiadosti
Správcu zo dňa 13.12.2012“.

Odôvodnenie:
Členovia VV pokladajú Žiadosť Správcu za riadne odôvodnenú a opodstatnenú, nemajú k nej žiadne
výhrady a preto prijali uznesenie, ako je uvedené vyššie.
Zároveň vyzývajú Správcu, aby pristúpil v čo najkratšom čase k rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.

2. Záver
Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom a ukončil zasadnutie o 12.00 hod.

V Bratislave, dňa 16.01.2013

..................................................................
Predseda veriteľského výboru
Tatra banka, a.s.

K001718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Deň vydania: 1. februára 2013

Jedlíkova 4, 949 11 Nitra
19.11.1965
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Radlinského 5, 949 01 Nitra
31K/4/2010 S1229
31K/4/2010
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Hauser, nar. 19.11.1965, Jedlíkova 4, 949 11 Nitra,
vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 31K/4/2010
PONÚKA na predaj v ponukovom konaní v treťom kole hnuteľný majetok úpadcu (aj jednotlivo),
ktorého opis je uvedený v Obchodnom vestníku č. 93/2010 uverejnenom dňa 17.05.2010.
Podmienky ponukového konania: Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej
podstaty sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 15 dní odo dňa
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku na adresu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský,
Radlinského 5, 949 01 Nitra, a to v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 31K/4/2010,
NEOTVÁRAŤ“. Záväzná ponuka musí obsahovať: identifikáciu záujemcu (priložiť výpis z obchodného
alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako tri mesiace v prípade podnikateľov, alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade iných osôb); identifikáciu predmetu budúcej zmluvy (t. j. o
akú konkrétnu vec alebo súbor hnuteľných vecí má záujemca záujem) a navrhovanú výšku odplaty a
jej splatnosť. Na ponuky doručené po stanovenej lehote, alebo bez predpísaných náležitostí správca
neprihliadne. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk a právo uskutočniť
nové ponukové konanie. Záujemca je povinný zaplatiť zábezpeku na odplatu (minimálne vo výške
50% z ponúkanej odplaty), táto musí byť pripísaná na účet správcu č. 2612179813/1100, vedený
v Tatra banke, a.s., pobočka Nitra, najneskôr do 14 dňa odo dňa uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku. Zábezpeka bude neúspešnému záujemcovi vrátená do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania. Za týmto účelom sú záujemcovia povinní uviesť vo svojej ponuke
aj číslo účtu, na ktorý má byť suma zábezpeky v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční dňa 22.02.2012 o 10:00 hod. v kancelárii
správcu. V prípade záujmu je účasť záujemcov pri otváraní obálok s ponukami prípustná. Budúcim
vlastníkom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu odplatu, ktorá v druhom kole nesmie byť
nižšia
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ako 50% súpisovej hodnoty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 93/2010. V prípade rovnosti ponúk
sa bude rozhodovať žrebom. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 5 pracovných
dní odo dňa otvorenia obálok. O vyhodnotení ponukového konania budú informovaní všetci
záujemcovia v lehote 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V prípade prijatia
ponuky, správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu najneskôr do 10 kalendárnych
dní od vyhodnotenia ponukového konania s tým, že zostávajúcu sumu odplaty je víťaz povinný uhradiť
najneskôr pri podpise zmluvy. V prípade, že víťaz ponukového konania v lehote stanovenej správcom
neuzavrie kúpnu zmluvu a zároveň nezaplatí zostávajúcu časť odplaty, zo zaplatenej zábezpeky sa
odpočítajú náklady na realizáciu ponukového konania a zvyšok sa vracia víťazovi ponukového
konania, ktorý stráca právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ďalšie informácie je možné získať na tel.
čísle: 0903 266 087, resp. cez kontaktný mail : zdychavsky@zoznam.sk.

K001719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sirányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 5107/125, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2010 S1229
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia majetku úpadcu.
Majetok: 1. obchodný podiel v spoločnosti FUNNYCARS MALLORCA, SL, súpisová hodnota 45.000
EUR, 2. zostatok na účte č. 4003325802/7500, súpisová hodnota 46,49 EUR, 3. hotovosť – finančný
dar vo výške 1.500 EUR, , súpisová hodnota 1.500 EUR, 4. reproduktory T+A, súpisová hodnota 100
EUR, 5.televízor sony CRT, súpisová hodnota 50 EUR, 6. bycikel LASER XXX, súpisová hodnota 50
EUR, 7.zosilovač pioneer, súpisová hodnota 100 EUR.
Speňaženie: 1. Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty – položka č. 1, položka č. 4 až 7 bude
speňažená súťažným procesom podľa § 92 ods.1 písm. d) ZKR a to zorganizovaním ponukového
konania s nasledovnými podmienkami: Budú sa predávať jednotlivé položky. V prvom kole bude
minimálna ponúknutá cena vo výške 100 % súpisovej hodnoty, pričom podmienkou účasti bude
zloženie zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny. V prípade neúspešného prvého kola bude
v druhom kole minimálna ponúknutá cena vo výške 75 % súpisovej hodnoty, pričom podmienkou
účasti bude zloženie zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny. V prípade neúspešného druhého
kola bude v treťom kole minimálna ponúknutá cena vo výške 50 % súpisovej hodnoty, pričom
podmienkou účasti bude zloženie zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny. V prípade
neúspešného tretieho kola bude v štvrtom kole jediným kritériom najvyššia ponúknutá kúpna cena. So
záujemcom, ktorý podľa vyššie uvedených podmienok ponúkne najvyššiu cenu, uzatvorí správca v
prípade položky č. 1 zmluvu o prevode obchodného podielu a v prípade položiek č. 4 až 7 kúpnu
zmluvu v lehote do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. Vyhodnotenie ponúk bude uskutočnené v lehote do
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reštrukturalizácie
zmluvu v lehote do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. Vyhodnotenie ponúk bude uskutočnené v lehote do
5 dní od ukončenia predkladania ponúk. Predkladanie ponúk sa uskutoční v lehote minimálne 10 dní
od zverejnenia podmienok ponukového konania v obchodnom vestníku. Pokiaľ sa tento majetok
nespeňaží ani týmto spôsobom, bude realizovaný priamy predaj každej súpisovej zložky ktorejkoľvek
osobe, ktorá prejaví o ňu záujem. 2. Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty – položka č. 2 a 3
bude speňažená zabezpečením na bankový účet správcu. V Bratislave 3.11.2011, zástupca veriteľov
OTP Banka Slovensko, a.s., Ing. Adriana Ďurigová.
OV 23/2013

K001720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Vahančík - TOP INVESTING, "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adidovca 12, 067 32 Vyšný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 060 471
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov:Slovenská
ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K 1/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K 1/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE: zostatková suma: 8 255,83; číslo účtu: 2773373553/0200; mena:
EUR; banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155;
súpisová hodnota: 8 255,83 EUR;
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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K001722
Spisová
značka:

Deň vydania: 1. februára 2013

2K/59/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka FLYERS, s.r.o., so sídlom
Tabakova 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 636 690, zast. JUDr. Andreou Balážikovou, PhD.,
advokátkou so sídlom 984 01 Lučenec, Kármana 22/A, zapísaného
v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10308/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka FLYERS, s.r.o., so sídlom Tabakova 1, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 36 636 690.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v. o. s., so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, odSekcia
ktorejedičných
závisí vznik
činnostípohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka

Sídlo redakcie: v
Námestie
slobodyskutočnosti.
12, Bratislava Veriteľ, ktorý je účtovnou
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
nej uvedené
Tel. č. 02/57
10 01, www.justice.gov.sk
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o 10
pohľadávke
účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu

vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
Ministerstvo
Slovenskej Z.
republiky
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky
MS SR spravodlivosti
č. 665/2005
z. Podanie, ktorým bola uplatnená
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou,
nemožno
opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musíKonkurzy
byť podaná
a samostatná prihláška s uvedením
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu
a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
reštrukturalizácie
29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.1.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001723
31K/35/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová č. 2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: MTH RENOVA, s.r.o. Košice, so sídlom
Kopaničná 32, Nižná Myšľa 044 15, IČO: 31 683 088 pr. zást. JUDr. Ivan Jurčišin, so sídlom kancelárie
Vozárová č. 5, 040 17 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Jitka Tutková, so sídlom kancelárie Rožňava 048 01,
Čučmianska dlhá 26, zn. správcu: S1542.
U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom
kancelárie Štúrova č. 33, Košice 040 01, zn. správcu: S1588.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu nákladov
konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
Sekcia edičných
činností
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť
pohľadávok
ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
vestníkaaspoň na úhradu nákladov konkurzu,
zároveň uvedie záver o tom, či majetokRedakcia
dlžníka Obchodného
bude postačovať
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
ako aj záver o možnosti odporovania
právnym úkonom dlžníka.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom
kancelárie Štúrova č. 33, Košice 040 01, zn. správcu: S1588.
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

Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu nákladov
konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi
podať v lehote 10 dní od ustanovenia
Konkurzypovinnosť
a
OVfunkcie
23/2013
vydania: 1.
februára
do
podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníkaDeň
a vykonaných
úkonoch,
v 2013
reštrukturalizácie
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001724
31K/62/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: RALVEX MONT a.s., so sídlom Garbiarska 18, 040
11 Košice, IČO: 36 212 181 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania
V y z ý v a dlžníka aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 ZKR )
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne,
uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím
slobody až na desať rokov.
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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Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlžník, ktorý nie je schopnýa plniť
svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne,
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kto ako
uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného
zákona odňatím slobody až na osem rokov. Konkurzy a
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
reštrukturalizácie
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím
slobody až na desať rokov.

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001725
31K/62/2012
Spisová
značka:
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/62/2012
vo veci
navrhovateľa : Slovenská republika - Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: RALVEX MONT a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 26. 03. 2013
o 10. 00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže
Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v
prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto
pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca
alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť ,
alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých
sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 28. 01. 2013

Za správnosť vyhotovenia:

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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POUČENIE

V Košiciach, dňa 28. 01. 2013
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 23/2013
Za správnosť vyhotovenia:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 1. februára 2013

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

Podp

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

rozhodol
Poučenie:

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001726
Spisová
značka:

31K/62/2012

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 31K/62/2012
vo veci

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov:
veriteľ č.1 - Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 11
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 26. 03. 2013
o 10. 00 hod.
činnostíč. dv.: 18B posch.: 1
na Okresný súd Košice I, pracovisko TicháSekcia
č. 21,edičných
v miestnosti
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
veriteľov označených
v návrhu na vyhlásenie konkurzu
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Súd týmto upovedomuje
na majetok dlžníka
RALVEX MONT a.s., Garbiarska 18, 040 01 Košice, IČO: 36 212 181,
veriteľ č.1 - Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
60 Rozvojová 2, 041 90 Košice,
veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 11

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
spisovú značku: 31K/62/2012
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vo veci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
navrhovateľa: Slovenská republika - DaňovýKonkurzy
úrad Košice
a a ním označených veriteľov:
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
veriteľ č.1 - Slovenská republika - Daňovýreštrukturalizácie
úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 11
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 26. 03. 2013
o 10. 00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
RALVEX MONT a.s., Garbiarska 18, 040 01 Košice, IČO: 36 212 181,
veriteľ č.1 - Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
veriteľ č. 2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 11
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj
veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné
návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo
ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa
chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto
upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa
nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy
predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 24. 01. 2013

Za správnosť vyhotovenia:
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001727
31K/38/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: APRP s.r.o., so sídlom Letanovce č. 557, Letanovce
053 13, IČO: 36 571 903 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Peter Jonáš, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
2393/29,Trebišov 075 01, zn. správcu: S901.
U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom
kancelárie Garbiarska č. 2, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu nákladov
konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
Sekciapodrobnú
edičných činností
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
písomnú správu, v lehote 28 dní od
vestníkaskutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnúRedakcia
písomnúObchodného
správu o týchto
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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U s t a n o v u j e nového
predbežného správcu: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

kancelárie Garbiarska č. 2, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407.
Konkurzy a
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
reštrukturalizácie
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu nákladov
konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001728
31K/60/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PEKÁREŇ U JARKY s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Galaktická 1/A, Košice 040 12, IČO: 36 573 299 v zastúpení: JUDr. Marián Ďurina, likvidátor, bytom
Sibírska č. 8,831 02 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu, Ing. Alfonz Tkáč - likvidátor, bytom
Levočská 5, 040 01 Košice takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: PEKÁREŇ U JARKY s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Galaktická 1/A, Košice 040 12, IČO: 36 573 299.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 24.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001729
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K001729
31K/1/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ITC transport, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Železiarenská 49, Košice - Šaca 040 15, IČO: 31 606 431 v zastúpení: Ján Babic, likvidátor, bytom
Wuppertálska č. 11, 040 23 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 10.01.2013:
Zoznam záväzkov nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č.
665/2005 Z.z.
Zmluvné a iné prehľady nespĺňajú podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/1/2013 vo vyššie
stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd
rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 24.1.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K001730
Spisová
značka:

32K/5/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Plastika - Machinery, s.r.o. so sídlom
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka
Plastika - Machinery, s.r.o. so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Plastika - Machinery, s.r.o. so sídlom Novozámocká 222, 949
05 Nitra 5, IČO: 36 529 087.
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 25.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001731
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31K/81/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Miroslava Balabánová, narodená 28.02.1985, bytom
Družstevná 2584/21 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslava
Balabánová, narodená 28.02.1985, bytom Družstevná 2584/21 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslavy Balabánovej, narodenej 28.02.1985, bytom
Družstevná 2584/21 945 01 Komárno.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Ing. Anetu Rimaszombati, adresa kancelárie Rákocziho 12,
Zámky.

940 01 Nové

Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú
uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré
nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa
neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a
musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov.
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 25.1.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K001732
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K001732
31K/61/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Farbax s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nádvorie Európy,
Belgický dom 40, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 595, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Farbax
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nádvorie Európy, Belgický dom 40, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 595,
takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie na dlžníka Farbax s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nádvorie Európy, Belgický dom
40, 945 01 Komárno, IČO 36 563 595, zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K001733
31K/67/2012
Spisová
značka:
Spisová značka: 31K/67/2012
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ottó Mészáros
súd nariadil pojednávanie
na deň 18.02.2013 o 11,00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
- Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Nové Zámky
V Nitre, dňa 28.01.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
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Okresný súd Nitra dňa 28.1.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K001734
32K/56/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A + A MONTREKONS, spol. s r.o. so sídlom
Vikárska 9, 949 01 Nitra, IČO: 17 309 751, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka A + A
MONTREKONS, spol. s r.o. so sídlom Vikárska 9, 949 01 Nitra, IČO: 17 309 751, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Rudnayovo nám. 1,
811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665, sídlo kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, odmenu vo výške 597,49
eura a náhradu výdavkov vo výške 137,17 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-103/12
vyplatila predbežnému správcovi sumu 734,66 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
III. V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 925,04 eura zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-103/12
do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu 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 25.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001735
32K/54/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ing. Vladimír
Sedlák, nar. 7.7.1967, bytom Jelenecká 26, 949 01 Nitra, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY,
k.s. so sídlom 949 01 Nitra, Hollého 10, IČO: 46 772 910, sídlo kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
priznanie odmeny predbežnému správcovi, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s. so sídlom 949 01 Nitra, Hollého 10,
IČO: 46 772 910, sídlo kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu
výdavkov vo výške 8 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-97/12
vyplatila predbežnému správcovi sumu 173,97 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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so sídlom 949 01 Nitra, Hollého 10,
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
IČO: 46 772 910, sídlo kancelárie Hollého
10,
949
01
Nitra,
odmenu
vo výške 165,97 eura a náhradu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výdavkov vo výške 8 eur.
Konkurzy a
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu reštrukturalizácie
Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-97/12
vyplatila predbežnému správcovi sumu 173,97 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu 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 25.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001736
32K/60/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 44 389 299, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká
1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389 299, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 44 389 299.
II. Ustanovuje správcu SKP, k.s. so sídlom Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 915 691, sídlo
kancelárie J.Kráľa 104, 949 01 Nitra.
III. Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44
389 299, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom
rovnopise aj na Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy
nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom,
sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto
konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka LVK, s.r.o. so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389 299, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája
2000.
V. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
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Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 23/2013

Deň vydania: 1. februára 2013

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.1.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K001737
32K/30/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Štefan Klčo, nar.
29.9.1974, bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice, ktorého správcom je Mgr. Roman Nagy, sídlo
kancelárie správcu Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/30/2011-339 zo dňa
3.1.2013 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku majetku dlžníka Štefan Klčo, nar.
29.9.1974, bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2013.
Okresný súd Nitra dňa 28.1.2013
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K001738
Spisová
značka:

2K/34/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka LK games, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Popradské nábrežie 440/17, 058 01 Poprad, IČO: 44 249 853, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi LK games, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Popradské nábrežie
440/17, 058 01 Poprad, IČO: 44 249 853.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína
konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka
začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie
konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do
konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa 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
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dlžníka
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti Konkurzy
len na bežné
a právne úkony; ak dlžník poruší túto
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie
je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
reštrukturalizácie
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 28.1.2013
JUDr. Zdenka Gočová, vyšší súdny úradník
K001739
Spisová
značka:

1R/4/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka VDJ INVEST s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Kostolné námestie 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 065 876, správcom
ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, o návrhu
dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
08.01.2013, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 25.1.2013
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K001740
1K/71/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka AQUA - team s.r.o., so sídlom Plzenská 2,
080 01 Prešov, IČO: 45 583 943, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol
majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich
odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote
najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží
súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch
s tým,
Konkurzy
a že prvú správu predloží súdu v lehote
OV
23/2013
Deň
vydania:
1. februára
najneskôr
do 10 dní, druhú správu do 20 reštrukturalizácie
dní a tretiu správu do 28 dní odo
dňa
zverejnenia
tohto 2013
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 28.1.2013
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K001741
29K/19/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GENESIS - SOEX SK,
s.r.o. v konkurze so sídlom Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá, IČO 36 254 886,
uznesením č.k. 29K/19/2010-2046 zo dňa 03.01.2013 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 vo výške 13 799,57 eura vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 11U
-1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2013.

Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K001742
Spisová
značka:

28K/64/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tibor
Horňák, nar. 18.06.1972, bydliskom Pod Hájom 1367/169, 018 41 Dubnica nad Váhom, uznaného za
malý, ktorého správcom je Crossdefault Management Group, k.s. so sídlom kancelárie Piaristická 21,
911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433, o návrhu správcu na vyplatenie
nevyčerpaného preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi
Crossdefault Management Group, k.s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462
801, značka správcu S1433, nevyplatený preddavok vo výške 664,00 eura na účet úpadcu zriadený za
účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod
položkou reg. 18a 110/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K001743
Spisová
značka:

28K/4/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing.
Ľubomír Daňko, nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, o návrhu spoločnosti EOS
KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, zast. TOMÁŠ
KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného
konania, takto
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Okresný súd Trenčín v právnejKonkurzy
veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Ing.
a
OV 23/2013
Deň vydania: 1. februára 2013
Ľubomír Daňko, nar. 30.05.1962, bydliskom
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je
reštrukturalizácie
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, o návrhu spoločnosti EOS
KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, zast. TOMÁŠ
KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01
Bratislava, IČO 35 724 803, sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia
zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania,
ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 18.01.2013 k sp. zn. 28K/4/2011 nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo
dňa 08.03.2012, uzavretej medzi postupcom Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné
námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO 35 923 130 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom
Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch
zmluvných strán,
je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli Zmluvou o
postúpení pohľadávok zo dňa 08.03.2012 postúpené z veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. so
sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO 35 923 130 na nadobúdateľa EOS KSI Slovensko,
s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, a to predložením písomnej
špecifikácie takto postúpených pohľadávok s podpisom oboch zmluvných strán, kde bude uvedený
právny dôvod ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené čísla, pod ktorými
sú postúpené pohľadávky vedené v konečnom zozname pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K001744
Spisová
značka:

28K/25/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš
Priehoda, nar. 20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, uznaného
za malý, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Ľuboš Priehoda, nar. 20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04
Bánovce nad Bebravou sa z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K001745
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28K/25/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľuboš Priehoda, nar. 20.12.1972, bydliskom
Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné
konanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré
mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§
205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K001746
Spisová
značka:

4K/1/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Sekáč, nar. 8.3.1972, bytom Dukelska
268/7, 014 01 Bytča - Veľká Bytča, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozefovi Sekáčovi, nar. 8.3.1972, bytom Dukelska 268/7,
014 01 Bytča - Veľká Bytča.
Poučenie:

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

72

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

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 23/2013

Deň vydania: 1. februára 2013

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Žilina dňa 25.1.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001747
2K/29/2012
Spisová
značka:
Okresný súd v Žiline v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka Norbert Kerék,
nar. 24.01.1978, bytom Hríbiky 173, 027 44 Tvrdošín, ktorého správcom je: JUDr. Václav Jaroščiak, so
sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o žiadosti správcu na preúčtovanie preddavku
na účet správy podstaty, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet
Okresného súdu Žilina a vedeného pod položkou denníka D14K 112/2012, účt. doklad 31/12-12 a pol.
reg. 49/12, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. /
Okresný súd Žilina dňa 28.1.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K001721
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 4K/72/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Služby, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Robotnícka 0, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 187
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 4K/72/2003-375
IČS: 1003899064
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Služby, s.r.o., Robotnícka ul., 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 300 187, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Zuzana
Tomášová, Železničná 90/12, 017 01 Považská Bystrica, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením č.k. 4K/72/2003 zo dňa 17.01.2005 po
splnení rozvrhového uznesenia.
Súd z b a v u j e JUDr. Zuzanu Tomášovú, Železničná 90/12, 017 01 Považská Bystrica,
funkcie správcu konkurznej podstaty.
P ouč e n ie :
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť
okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 204 ods.1 a § 205 ods.1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením
konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV, platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
V Bratislave, dňa 23.01.2013

JUDr. Boris Tóth
sudca
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