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K020176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRICK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2012
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie:
V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa
12.06.2013.
JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu:
BRICK s.r.o., so sídlom Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 36 571 903, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu Slovenská konsolidačná, a.s. vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d), ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (2. kolo) verejného
ponukového konania na predaj časti podniku (tehelňa) majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci oddelenú
podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 25.02.2013 v Obchodnom
vestníku č. 39/2013 uvedeným pod nasledovnou súpisovou položkou:
Súpis oddelenej podstaty:
Vedený na LV č. 3872, parcely registra "C" evidované v katastrálnej mape:
Súpisová zložka
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

2041/2

720

Ostatné plochy

2103/1

493

Zastavané plochy a nádvoria

2103/13

262

Zastavané plochy a nádvoria

2110/1

3203

Zastavané plochy a nádvoria

2110/4

154

Zastavané plochy a nádvoria

2110/5

863

Zastavané plochy a nádvoria

2110/6

9668

Zastavané plochy a nádvoria

2110/7

129

Zastavané plochy a nádvoria

2110/8

79

Zastavané plochy a nádvoria

2110/9

1858

Zastavané plochy a nádvoria

2110/10

338

Zastavané plochy a nádvoria
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2110/10

338

Zastavané plochy a nádvoria

2110/11

10893

Zastavané plochy a nádvoria

2110/12

2728

Zastavané plochy a nádvoria

2110/13

3881

Zastavané plochy a nádvoria

2110/14

646

Zastavané plochy a nádvoria

2110/15

911

Zastavané plochy a nádvoria

2147/7

739

Ostatné plochy

Súpisné číslo
347

na parcele číslo

Popis stavby

2110/7

1

sociálna budova

2110/4

1

sklad

2110/5
2110/8

1

pec
regulačná stanica

1

sušiareň
sociálna budova

1
2110/9

2110/10

Druh stavby

1
2110/14

19

vnútropodnik.

komun.
2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie
informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle: 0915 951 000 alebo
emailom na adrese: igor.varga@trenet.sk.
2.2.
Termín obhliadky (oboznámenie so súpisovou položkou a podanie všetkých informácii
týkajúcich sa predmetu ponuky) predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom
telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000, prípadne emailom.
2.3.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet
úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, č.ú. 5043816782/0900. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku
sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na
doručovanie ponúk.
2.4.
V druhom kole verejného ponukového konania sa predaj časti podniku uskutoční za najvyššiu
ponuku po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa – Slovenskej konsolidačnej, a.s.
2.5.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr.
Igor Varga, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 15
dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku
a končí 15-ty deň od zverejnenia o 15:30 hod.. V prípade, že 15-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi
doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú.
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2.6.

Deň vydania: 12. novembra 2013

Podmienka predaja: kúpa špecifikovaná podľa súpisovej položky.

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 31K/34/2012 BRICK s.r.o. - NEOTVÁRAŤ!.“
3.2.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet ponukového konania.
3.3.
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku
meniť ani vziať späť.
3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť
meno, priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu
živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu
výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 3 mesiace.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
v posledný deň lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.4.

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.5.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 15 dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku
správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky
vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky
ponukové podmienky, zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet kúpy za predpokladu, že s ponukou
bude súhlasiť zabezpečený veriteľ.
4.6.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk vyzve správca záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné,
aby v lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v čl.
3. Ponuky budú vyhodnotené spôsobom a v lehote uvedenej v bode 4.6.. Víťazom sa potom stáva
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku za časť podniku (celok), a s ponukou bude súhlasiť
zabezpečený veriteľ.
Víťaznú ponuku správca určí až po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa.Za týmto
účelom správca bezodkladne informuje zabezpečeného veriteľa o výsledku otvárania obálok
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Za zhodnú ponuku sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší
ako 3 eurá.
4.7.

Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.

4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 až 4.7, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada
podľa bodu 4.1 až 4.4- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
4.10.
Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase
zabezpečeného veriteľa vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto
výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považujme sa za
výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.
V Trebišove, dňa 07.11.2013

JUDr. Igor Varga
správca KP

K020177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Srnka s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 743
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2011 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., čísla
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávku sú 225 - 244
Nehnuteľnosti - pozemky:
Druh

trvalé trávne

Výmera
Štát obec
v m2

K.ú.

č.
p.č.
LV

Označenie tretej osoby

Dôvod zapísania súpisovej Súpisová
zložky majetku do súpisu
hodnota

1. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
226SR Králiky Králiky 450796/2 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
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trvalé trávne
porasty

trvalé trávne
porasty

zastavané
plochy a
nádvoria

zastavané
plochy a
nádvoria

zastavané
plochy a
nádvoria

ostatné plochy
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226SR Králiky Králiky 450796/2 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica
2. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
941SR Králiky Králiky 450796/5 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica

10 170,00 €

42 345,00 €

3. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
80SR Králiky Králiky 450796/9 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica
4. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
12SR Králiky Králiky 450796/10 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica
5. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
69SR Králiky Králiky 450796/11 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica
6. Stanislav Srnka, nar.
03.12.1959, Stromová 3, 974
05 Banská Bystrica
majetok tretej osoby
36SR Králiky Králiky 450796/12 2. MUDr. Vlasta Srnková,
zabezpečujúci záväzok
nar. 20.06.1956, Stromová 3, Úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR)
974 05 Banská Bystrica

3 600,00 €

540,00 €

3 105,00 €

1 620,00 €

K020178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

METALCAST, spol. s r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Bar 331, 930 33 Horný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 550
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/31/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
25K/31/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ PODNIKU:
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen so sídlom kancelárie Vajanského 40, 917 01
Trnava, IČO: 44 915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca úpadcu: METALCAST,
spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Horný Bar 331, PSČ: 930 33, IČO: 36 613 550 (ďalej len „úpadca“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou
predaja podniku úpadcu.
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I. Predmet predaja:
Súčasťou podniku úpadcu je najmä nehnuteľnosť – výrobná hala zlievarne presného liatia s
pozemkom - a hnuteľné veci predstavujúce zariadenie výrobnej haly a kancelárske vybavenie jej
administratívnej časti (v rozsahu v akom je Úpadca ich vlastníkom ku dňu zverejnenia tohto
ponukového konania, pre zistenie bližších podrobností je potrebné sa informovať u správcu, poukaz
na súpis majetku podstát zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV č. 2011/24 z 4. 2. 2011). Správca
na písomnú alebo e-mailovú žiadosť poskytne záujemcom prezentačné materiály o podniku úpadcu
(fotografie, technické údaje a znalecký posudok).
II. Súťažné podmienky:
Kúpna cena: Ponukové konanie bude realizované za najvyššiu ponuku bez stanovenia minimálnej
kúpnej ceny.
Lehota na doručenie ponúk: 20 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku otvárania obálok, ktoré boli riadne
doručené informuje všetkých členov príslušného orgánu. Riadne doručené ponuky vyhodnotí do 7
pracovných dní odo dňa otvorenia obálok.
Zábezpeka na kúpnu cenu: 20% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny zaplatená najneskôr v lehote
na podávanie ponúk na účet správcu č. 0435161057/0900 vedený v SLSP, a.s. s označením
"25K/31/2010 - ponukové konanie zábezpeka". Ak záujemca zábezpeku riadne nezloží, na jeho
ponuku sa neprihliada. Zábezpeka úspešného záujemcu bude započítaná na úhradu kúpnej ceny.
Zábezpeky na kúpnu cenu zložené neúspešnými záujemcami budú vrátené v lehote 10 dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
Uzavretie zmluvy: Správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o predaji podniku úpadcu
s lehotou na uzavretie zmluvy 10 pracovných dní od doručenia výzvy a súčasne ho vyzve na doplatok
neuhradeného zvyšku kúpnej ceny formou zálohy v rovnakej lehote; ak úspešný záujemca kúpnu cenu
formou zálohy v lehote nedoplatí, správca s ním zmluvu o predaji podniku Úpadcu neuzavrie. Správca
môže určiť víťaznú ponuku a vyzvať úspešného záujemcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku iba
po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. Za týmto účelom
správca informuje zabezpečeného veriteľa o výsledku otvárania obálok doručených v stanovenej
lehote do verejného ponukového konania. Ak zabezpečený veriteľ písomný súhlas s víťaznou ponukou
neudelí, správca je povinný odmietnuť všetky doručené ponuky.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením
„KONKURZ 25K/31/2010 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: SKP, k.s., Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v
prípade fyzických osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie
registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo
názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade
právnických osôb
2. Označenie predmetu kúpy (t.j. podnik úpadcu)
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku

Sekcia edičných činností
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4. V prípade registrovaného záujemcu aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského
registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný, v čase doručenia ponuky nie starší ako 3
mesiace. Predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie.
5. Doklad o zaplatení zábezpeky.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú
zábezpeku.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového
konania, sa nebude prihliadať.
Obhliadka podniku úpadcu je možná podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.
Kontakt: office@skpks.sk, +421 45 5240 250.

K020179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROVSTAV - B. B., s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2013-S297
Spisová značka súdneho spisu:
28K/22/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

28K/22/2013

Spisová značka správcovského spisu:

28K/22/2013 - S297

Obchodné meno úpadcu:

KROVSTAV-B.B., s. r.o.

Sídlo úpadcu:

Družstevná 717/32,971 01 Prievidza

IČO úpadcu:

36 327 239

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania:

06.11.2013

Prítomní:
1)
Predseda: Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trenčín v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s. – plná moc č. 9300503/5/2040555/2013/Dkt zo dňa 17.6.2013– písomné hlasovanie
zo dňa 5.11.2013, zn. 279892/OSPI./2013 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda
predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva (príloha);
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2)
Člen: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Trenčín v zastúpení JUDr. Mária Veselá –
písomné hlasovanie, e-mail zo dňa 6.11.2013 (príloha)
3)
Člen: EKO Energy SK, s.r.o. v zastúpení Ing.arch. Jaroslav Izák – písomné hlasovanie e-mail
zo dňa 5.11.2013 (príloha).
Program:
1)

Otvorenie

2)

Vyhodnotenie ponúk II. kola VPK – vyjadrenie k ponukám

3)

Odkúpenie majetku všeobecnej podstaty – uzatvorenie kúpnych zmlúv

4)

Záver

V právnej veci vyhláseného konkurzu na úpadcu KROVSTAV-B.B., s. r.o., Družstevná 717/32, 971
01 Prievidza, IČO: 36 327 239, správca požiadal dňa 30.11.2013 o písomné vyjadrenie
k predloženým ponukám
K bodu 1) programu
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja
členovia.
K bodu 2) a 3) programu

Predseda

VV:

Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trenčín v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s. – plná moc č. 9300503/5/2040555/2013/Dkt zo dňa 17.6.2013
predložil VV na schválenie

Uznesenie č. 1 k bodu programu 2
Veriteľský výbor v konkurze úpadcu KROVSTAV-B.B., s.r.o. Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 327 239 vyhodnocuje ponuku, ktorú predložila v II. kole VPK spoločnosť OLIMPO, s.r.o.,
Komenského 293, 962 33 Budča ako výhodnejšiu.

Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
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Uznesenie: prijaté
Uznesenie č. 2 k bodu programu 3
Veriteľský výbor v konkurze úpadcu KROVSTAV-B.B., s.r.o. Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza,
IČO: 36 327 239 odporúča správcovi konkurznej podstaty uzavrieť kúpne zmluvy za ponúknuté kúpne
ceny s uvedenými záujemcami.
Hlasovanie:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal
uznesenie č. 1 a uznesenie č. 2

K bodu 3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Trenčín a
správcovi konkurznej podstaty JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 6.11.2013
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : _______________________________
FR SR - Daňový úrad Trenčín,
zastúpený Slovenskou konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
Ing. Eva Žáková

K020180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Anna Balombeniová
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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: 12. novembra 2013

Anna Balombeniová
Častkov 233, 906 04 Častkov
13.10.1944
JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
23K/6/2013 S422
23K/6/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť starobného dôchodku
Časť vdovského dôchodku
za mesiac november 2013, splatný vždy 20. deň v mesiaci
Suma: 275,11 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 275,11 EUR
Deň zápisu: 4. 11. 2013

V Piešťanoch, 7. 11. 2013

K020181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOTOPOĽ, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 4315/33, 955 18 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 117 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2013 S 1321
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, IČO: 31595804
v zast. JUDr. Zuzana Saganová
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava

Sekcia edičných činností
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v zast.: JUDr. Alena Gajdošová
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874
v zast. JUDr. Samuel Diatka
Ing. Aneta Rimaszombati, správca úpadcu KOVOTOPOĽ, spol. s r.o.
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru :
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Správa o činnosti správcu v konkurznom konaní
4. Predbežné prerokovanie postupu správcu pri speňažovaní majetku všeobecnej podstaty
5. Rôzne, záver
1. programu: Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvorila správkyňa Ing. Aneta Rimaszombati.
Uviedla že, ho zvolala bezprostredne po konaní 1. schôdze veriteľov a zvolení veriteľského výboru, s
čím veriteľský výbor súhlasil. Ďalšie zasadnutia veriteľského výboru budú zvolané pozvánkou v
elektronickej forme resp. v listovej, v prípade, ak je to nutné v zmysle právnych predpisov. Správca
konštatoval, že je prítomný zvolený veriteľský výbor podľa prezenčnej listiny, takže 1. zasadnutie
veriteľského výboru je uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 1: Členovia veriteľského výboru berú vyššie uvedené skutočnosti na vedomie
Za hlasovali : 3
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
2. programu:
Správca pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru. Po dohovore s členmi
veriteľského výboru správca podal návrh na predsedu veriteľského výboru a to: Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484.
Za hlasovali : 3
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
Uznesenie č. 2: Členovia veriteľského výboru volia za predsedu veriteľského výboru: Sociálna
poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484
3. programu: Správca podrobne informoval veriteľský výbor o doterajšom priebehu konkurzného
konania a o vykonaných úkonoch, s tým, že v zmysle ZoKR každých 90 dní od zvolenia bude
predsedovi VV predkladať správu o svojej činnosti elektronickou formou. Ďalej informoval veriteľský
výbor o úkonoch súvisiacich so získavaním ďalšieho možného majetku konkurznej podstaty. Správca
opakovanie vyzve konateľa spoločnosti - úpadcu o poskytnutie žiadanej súčinnosti, a to predovšetkým
o poskytnutie požadovaných účtovných dokladov pred vyhlásením konkurzu v nadväznosti na
preskúmanie úkonov úpadcu pred vyhlásením konkurzu.
Uznesenie č. 3: Veriteľský výbor berie na vedomie predloženú správu o činnosti správcu a o
doterajšom priebehu konkurzného konania, s tým, že správca preskúma právne úkony úpadcu
vykonané pred vyhlásením konkurzu a v čase reštrukturalizačného konania s ohľadom na dodržanie
zákonných lehôt, o čom podá veriteľskému výboru správu.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Za hlasovali: 3
Proti : 0
Zdržali sa : 0
4. programu:
Správca oboznámil veriteľský výbor s predbežným návrhom na speňažovanie
všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v OV č. 152/2013 a v OV č. 153/2013. Veriteľský výbor
požiadal správcu o písomné predloženie žiadosti o uloženie pokynu na speňažovanie majetku
všeobecnej podstaty úpadcu v súlade so ZoKR, následne bude k žiadosti veriteľský výbor zasadať,
resp. o ňom hlasovať. Čo sa týka majetku úpadcu, a to pohľadávok, zverejnených v OV, veriteľský
výbor navrhol, aby správca bezodkladne uvedené pohľadávky vymáhal, a to výzvami dlžníkov na ich
zaplatenie, v prípade neuhradenia v stanovených lehotách bude ďalej zákonným spôsobom
predmetné pohľadávky úpadcu vymáhať súdnou cestou. V prípadoch, kde by hrozilo premlčanie
pohľadávok, veriteľský výbor žiada správcu o bezodkladné úkony, ktoré zabránia ich premlčaniu.
Uznesenie č. 4: Veriteľský výbor berie na vedomie návrh správcu na postup pri speňažovaní majetku
úpadcu a postup pri ďalšom nakladaní s pohľadávkami úpadcu. Záväzný pokyn na speňažovanie
majetku bude správcovi veriteľským výborom uložený po predložení písomnej žiadosti správcu.
Za hlasovali: 3
Proti : 0
Zdržali sa : 0
Správca skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu veriteľského výboru.
Veriteľský výbor bol ukončený o 11.50 hod.
Zápisnica bola vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x pre konkurzný súd,
1x pre predsedu veriteľského výboru..
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – predseda veriteľského výboru, Ing. Aneta Rimaszombati,
správca

K020182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Juhász v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1316, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2013 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zoltán Juhász, nar.: 13.05.1958, bytom:
925 84 Vlčany č. 1316, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácie
925 84 Vlčany č. 1316, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, podľa
nasledovného určenia:
OV 218/2013

1.
2.

pohľadávka v sume 152,74 eur
pohľadávka v sume 120,04 eur

3.

pohľadávka v sume 7,09 eur

ktoré boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 07.11.2013, JUDr. Peter Ondreička, správca

K020183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Sujová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 83, 960 07 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9. 8. 1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 43/2009 S1334
Spisová značka súdneho spisu:
1K 43/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Rozália Sujová, “v konkurze“, nar. 9. 8.
1940, Pribinova 83, 960 07 Zvolen, oznamuje, že po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu, zo
dňa 29. 10. 2013, podľa § 81 zákona č. 7/2005, vylučuje majetok, peňažné pohľadávky, zo súpisu, tak
ako boli tieto zverejnené v OV č. 131B/2010, dňa 9. 7. 2010, jedná sa o nasledovné pohľadávky,
tvoriace všeobecnú podstatu:

1. Peňažná pohľadávka, Ľubomír Vlček, Bystrický rad 21, 960 01 Zvolen, priznaná
Rozsudkom OS Zvolen, sp. zn. 14C 149/01 v spojení s Rozsudkom KS Banská
Bystrica, sp.
zn. 12Co 73/03, na sumu 666,27 €
2. Peňažná pohľadávka, Ľubomír Vlček, Bystrický rad 21, 960 01 Zvolen, priznaná
Platobným rozkazom OS Zvolen, sp. zn. 9C 175/2004, na sumu 2 676,33 €
3. Peňažná pohľadávka, Ľubomír Vlček, Bystrický rad 21, 960 01 Zvolen, priznaná
Platobným rozkazom OS Zvolen, sp. zn. 10C 31/03, na sumu 3 094,50 €
4. Peňažná pohľadávka, Ľubomír Vlček, Bystrický rad 21, 960 01 Zvolen, na základe
ručiteľského záväzku, na sumu 1 303,52 €
5. Peňažná pohľadávka, Ľubomír Vlček, Bystrický rad 21, 960 01 Zvolen, priznaná
Platobným rozkazom OS Zvolen, sp. zn. 14Ro/288/2007, na sumu 6 827,79 €
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nakoľko vymáhanie týchto pohľadávok je zjavne neúčelné.

Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem žiaden
z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

Vo Zvolene, 7. 11. 2013.

JUDr. Ľubica Flíderová

K020184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trade Center spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009-S514
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z riadneho zasadnutia veriteľského výboru
konaného dňa 31.10.2013 so začiatkom o 15.00 hod., v budove Dr. Vodu 21, Lučenec,

Riadne zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru podľa §-u 38,
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Termín a program zvolaného zasadnutia veriteľského výboru bol zaslaný členom veriteľského
výboru e-mailovou korešpondenciou zo dňa 24.10.2013.
Prítomní veritelia:
l/ Ing. Karol Slávik, Pri Slanej l 309/93, Tornaľa - ospravedlnený
2/ GAMART, s.r.o. Rádayho 8. Lučenec - prítomný
3/ PRO HOTEL spol. s r.o. so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec – prítomný
Prizvaný:
4/ Juraj Sýkora, konatel úpadcu Trade Center, spol. s.r.o.

Pozvánkou zvolané riadne zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru
GAMART, s.r.o., v zast. Ing. arch. Jurajom Dobrockým. Predseda následne konštatoval, že podľa
vyššie uvedeného zoznamu je väčšina členov výboru prítomná a výbor je podľa § 38, ods. 2 ZKR

Sekcia edičných činností
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vyššie uvedeného zoznamu je väčšina členov výboru prítomná a výbor je podľa § 38, ods. 2 ZKR
uznášania schopný. Zároveň konštatoval, že SKP nebol prizvaný, z dôvodu, že SKP posledné
rokovania V.V. ignoroval svojou neúčasťou a z dôvodu, že je voči SKP vedené konanie o
návrhu V.V. na odvolanie JUDr. Jána Čipku z funkcie SKP.
OV 218/2013

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
K bodu l/ Otvorenie a schválenie programu
Predseda V.V. otvoril rokovanie a hneď v úvode konštatoval, že je stále PN a z tohto dôvodu sa
rokovanie V.V. preložilo na adresu Dr. Vodu 21. Vývoj nových skutočností si však vyžaduje aby V.V.
rokoval. Prítomní členovia hlasovali za program dnešného zasadnutia veriteľského výboru:
1.

Otvorenie a schválenie programu

2.

Námietka zaujatosti voči SKP. JUDr. Ján Čipka na základe nových a podstatných skutočností.

3.

Postup predsedu OS BB v rozpore s pravdivou skutočnosťou a námietka zaujatosti voči
sudcom OS v B. Bystrici

4.

Analýza postupov SKP a v časti aj súdu, v ktorých došlo k porušeniu ZKR alebo k
podozreniam zo spáchania tr. činnosti.

5.

Prerokovanie porušenia doplnených ustanovení príslušných zákonov k Návrhu VV na
odvolanie SKP, t. j. na základe ďalších vážnych a opakovaných porušení ZKR a porušení
ust. Tr. zákona.

6.

Prerokovanie novonavrhovaného postupu voči vlámačom Giuseppe Saluto do
priestorov Reštaurácie v objekte Vajanského 2 a návrh postupu v súčinností s
poškodenými vlastníkmi, ktorým bol majetok nezákonne zabratý a odcudzený.

7. Rôzne

Hlasovanie za toto Uznesenie č.1):
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 1):
Schôdza veriteľského výboru úpadcu Trade Center, spol. s r.o. v konkurze schválila
program zasadnutia bez pripomienok.

Sekcia edičných činností
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K bodu 2) Námietka zaujatosti voči SKP, JUDr. Ján Čipka na základe nových a podstatných
skutočností.
SKP je povinný každý deň lustrovať svoj pomer k účastníkom konania. V zmysle zákona o správcoch
§4, bod l) Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, v
ktorej vykonáva správcovskú činnosť možno mať (čo i len) pochybnosti o jeho zaujatosti. V tejto
súvislosti predseda a člen V.V. v zastúpení Ing. arch. Jurajom Dobrockým poukazuje, že okrem
postavenia účastníka v konaní 2R4/2009 je protistranou aj v konaniach:
-

7Cbi/10/2012 - OS BB, navrhovateľ GAMART s.r.o. a protistrana SKP JUDr. Čipka

-

26Cbi/13/2012 - OS BB, navrhovateľ GAMART s.r.o. a protistrana SKP JUDr. Čipka

-

43CoKr3/2013 - KS BB, navrhovateľ Ing. arch. Juraj Dobrocký a protistrana SKP JUDr. Čipka.

Okrem týchto konaní sú vedené aj ďalšie konania, z ktorých vždy vyplýva, že sa jedná o pomer k
účastníkovi konania (t.j. ku veriteľom) a tak ako veritelia namietame zaujatosť JUDr. J. Čipku v
konkurznom konaní 2R4/2009. K podaniu námietky takto pristupujeme na základe NOVÝCH
SKUTOČNOSTÍ. Jedná sa o 2 zásadné kolízie so zákonom:
1) Spriaznená osoba v zmysle §9 ZKR
2) Spriaznená osoba v zmysle § 4 Zákona 8/2005 Z.z.
Vzhľadom na skutočnosti, že takmer všetky predchádzajúce rozhodnutia zaujatej sudkyne, boli
veriteľmi a veriteľským výborom namietané a rozporované, ako aj na tom základe, že sudkyňa
následne priznala svoju nestrannosť a s vedomím, že SKP za posledné obdobie dvoch rokov konal
tiež ako zaujatý a v rozpore so zákonom, sme pre zabezpečenie objektívnosti a
spravodlivosti povinní žiadať o zrušenie ich predchádzajúcich rozhodnutí a stanovísk.

Hlasovanie za toto Uznesenie č. 2):
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 2)
VV schvaľuje navrhnutý postup predsedu V.V., aby v súčinnosti s AK uplatnil všetky zákonné
formy vo vzťahu ku zaujatému SKP a jeho nezákonného postupu pri riešení návrhov V.V.
Zároveň schvaľuje aby sťažností V.V. pri vyslovení zaujatosti SKP oznámil príslušným
orgánom a aby v súčinnosti s SKP JUDr. Farkašovský vykonal doplnenie analýzy postupov
zaujatého SKP, ktoré viedli k porušeniu ZKR, prípadne k podozreniu zo zneužitia zákonného
postavenia zaujatého SKP.

K hodu 3) Postup predsedu OS BB v rozpore s pravdivou skutočnosťou a námietka zaujatosti
voči sudcom OS v B. Bystrici.
Členovia V.V. v zmysle uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia V.V. predložili obsiahle analýzy
postupov predsedu OS BB a dohodli ďalší postup v zmysle, ktorého je jednoznačne možné
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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postupov predsedu OS BB a dohodli ďalší postup v zmysle, ktorého je jednoznačne možné
konštatovať, že OS BB nebude môcť spravodlivo rozhodovať v konaní 2R4/2009.
OV 218/2013

Hlasovanie za toto Uznesenie č. 3:
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 3)
V.V. ukladá predsedovi V.V., aby v súčinnosti s AK JUDr. Farkašovský podal námietku
zaujatosti voči sudcom OS BB a KS BB.

K bodu 4) Analýza postupov SKP a v časti aj súdu, v ktorých došlo k porušeniu ZKR alebo k
podozreniam zo spáchania tr. činnosti.

Na základe vykonanej analýzy členovia V.V. konštatujú, že zo strany SKP (zaujatého SKP) došlo k
systematickému porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku. Z dôvodu až flangrantného
porušovania tohto ustanovenia TZ ako aj porušovania § 84 ZKR je nevyhnutné tieto skutočnosti
oznámiť pre OČTK a MS SR. Zároveň v zmysle predchádzajúceho bodu za vykonané náklady orgánu
konkurzného konania ktorým je V.V., resp. jeho členovia boli odsúhlasené vyčíslené náklady a ich
vyúčtovanie po verifikácii.

Hlasovanie za toto Uznesenie č. 4:
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 4)
V.V. ukladá predsedovi V.V. aby podal sťažnosť na MS SR z dôvodu porušovania povinností zo
strany zaujatého SKP najmä pri správe cudzieho majetku a zároveň tieto skutočnosti oznámil aj
pre OČTK.

K bodu č. 5) Prerokovanie porušenia doplnených ustanovení príslušných zákonov k Návrhu VV
na odvolanie SKP, t. j. na základe ďalších vážnych a opakovaných porušení ZKR a porušení
ust. Tr. zákona.
V zmysle predchádzajúceho bodu č. 4 ( ako aj ďalších dôvodov) je zo strany V.V. nevyhnutné doplniť
návrh na odvolanie SKP zo dňa 31.08.2013. Členovia V.V. konštatujú, že medzi základné právomoci
V.V. patrí aj dohľad nad správcom, udeľovanie záväzných pokynov a podanie návrhu na odvolanie
SKP. Na základe potvrdenia závažných porušení zákona, opakovaných porušení ZKR a
niekoľkých podozrení z porušení ustanovení Tr. zákona členovia V.V. prijali postup na doplnenie
Sekcia edičných činností
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niekoľkých podozrení z porušení ustanovení Tr. zákona členovia V.V. prijali postup na doplnenie
podania návrhu na odvolanie SKP.
OV 218/2013

Hlasovanie za toto Uznesenie č. 5):
Za:

2

Proti:

0

Zdržai sa:

0

Uznesenie č. 5)
V.V. na základe nových skutočností, ktoré preukázali zaujatosť konkurznej sudkyni a zaujatosť
SKP poveruje predsedu, aby v súčinnosti s AK doplnili návrh na odvolanie SKP zo dňa
31.08.2013.

K bodu č. 6 Prerokovanie novonavrhovaného postupu voči vlámačom Giuseppe Saluto do
priestorov Reštaurácie v objekte Vajanského 2 a návrh postupu v súčinnosti s
poškodenými vlastníkmi, ktorým bol majetok nezákonne zabratý a odcudzený.

Na základe písomných a osobných žiadostí vlastníkov hnuteľného majetku, ktorým bolo zo strany
vlamačov G. Saluto a spol. majetok nezákonne zabratý a v časti odcudzený, V.V. pristupuje k podaniu
žaloby na súd a trestných oznámení na OČTK.
Hlasovanie za toto Uznesenie e. 6):
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 6)
V.V. na základe predchádzajúcich návrhov členov V.V. a poškodených vlastníkov hnuteľného
majetku a v súvislosti s preukázaním zaujatosti konkurznej sudkyne a zaujatosti SKP poveruje
predsedu v súčinnosti s AK podať rozšírené trestné oznámenia na podozrivého p. G. Saluto,
ktorý sa vlámal (bez účasti SKP) do priestorov Reštaurácie v objekte Vajanského 2 a spôsobil
vážne materiálne a morálne škody pôvodnému nájomcovi, vlastníkom hnuteľných vecí,
úpadcovi a všetkým veriteľom (poškodzovanie veriteľov a ďalšie). Zároveň poveruje predsedu
V.V. podať sťažnosť na najvyšších zástupcov rezortu MV SR z dôvodu, že vyšetrovatelia v
predmetnej veci konajú liknavo.

K Bodu č. 7) Rôzne
Keďže nikto z prítomných nemal v rámci tohto bodu už ďalšie žiadne pripomienky, predseda VV
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie VV ukončil o 19,30 hod.
Predseda V.V. doručí odpis zápisnice na príslušný OS BB, taktiež pre SKP JUDr. Jána Čipku a týmto
žiada SKP, aby túto zápisnicu zverejnil v zmysle svojich povinností v Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
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Zapísal: Jozef Hronček, v.r.
Schválil: GAMART, s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Jurajom Dobrockým ako predseda veriteľského
výboru

K020185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Jaš - ELMAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Branisková 4, Košice 04001
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 377 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2013 S1270
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Súpisové číslo: 1771
Deň zapísania:

06.11.2013

Popis súpisovej zložky majetku: mzda úpadcu za mesiac september 2013 – príjem podliehajúci
konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Súpisová hodnota: 153,29 €
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. - správca

K020186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Tatray
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 389, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Divulitová
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2013 S 1589
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Divulitová, správca úpadcu Dominika Tatraya, nar. 06.12.1983, bytom Jarná 389, 093 01
Vranov nad Topľou oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
Sekcia edičných činností
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piatok od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu zasielajte písomne na uvedenú adresu alebo telefonicky na tel. č.: 057/ 7752076.
OV 218/2013

K020187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Tatray
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 389, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Divulitová
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2013 S 1589
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Dominika
Tatraya, nar. 06.12.1983, bytom Jarná 389, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len úpadca),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/28/2013 - 108, zverejneným dňa 7.
novembra 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť
8. novembra 2013 a zároveň týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii („ďalej len ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
u správcu na adrese JUDr. Mária Divulitová so sídlom kancelárie: Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Slovenská republika, k číslu
konania 2K/28/2013. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané
veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie, právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa § 30 ZKR. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Dominik Tatray, I inform you that by the resolution of the District court
Prešov, No.2K/28/2013-108, published on the 7 th of November 2013, the bankruptcy proceeding of
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Prešov, No.2K/28/2013-108, published on the 7 th of November 2013, the bankruptcy proceeding of
the debtor – Dominik Tatray, date of birth: 6 th of December 1983, address: Jarná 389, 093 01 Vranov
nad Topľou (hereinafter referred to as „ debtor“), was opened. This resolution of the District court
Prešov became valid on 8 th of November 2013, then also the bankruptcy proceeding was declared.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act ( hereinafter referred to as „
the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to
the address: JUDr. Mária Divulitová, Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, Slovak Republic and in one
original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic,
to the No. 2K/25/2012. Should creditor serve application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any
other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be
filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be
found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition
on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat
or an address or a branch office in theSlovakRepublic a representative with an address or seat in the
Slovak republic has to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated by the law or
will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered
as claim in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period
elapses. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has
to be added. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete registration. The creditor is responsible for the legitimacy of this
registration of claim according to the article 30 of the BRA. This disclosure relates to foreign creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
OV 218/2013

JUDr. Mária Divulitová, trustee of the bankrupt

K020188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACTHERM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadjazdová 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/73/2011 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
28K/73/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Pohľadávky z účtu a iné majetkové hodnoty:
Úrok na bežnom účte vo výške 0,21 €
Zmluvná pokuta zaplatená vo výške 1.745,68 €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 12. novembra 2013

JUDr. Otília Prachařová, správca

K020189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Jaš - ELMAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Branisková 4, Košice 04001
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 377 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2013 S1270
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Dňa 18.10.2013 do kancelárie správcu mi bola doručená prihláška pohľadávky od:
veriteľ:
MESTO KOŠICE
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
prihlásená suma:
istina: 112,55 EUR
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 112,55 EUR.

Dňa 28.10.2013 do kancelárie správcu mi bola doručená prihláška pohľadávky od:
veriteľ:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
prihlásená suma:
istina: 67,84 EUR
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 67,84 EUR.

Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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neskorších predpisov zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
OV 218/2013

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.-správca podstaty

K020190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 14128/2B, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 46/2013 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po lehote do zoznamu pohľadávok v zmysle
ust. § 28 ods. 3 ZKR posledná veta:
Dňa 07.11.2013 zapísal JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu Silvia Ševčíková, dát.nar.10.06.1982,
bytom Šalgotarjanská 14128/2B, 974 04 Banská Bystrica nasledovné pohľadávky doručené správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu:
Označenie veriteľa:
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike, IČO: 36 819 638, so sídlom
Pribinova 10, Bratislava;
Prihlásená suma:
prihláška č. 1: 1 902,87 eur; prihláška č. 2: 2 058,22 eur;
JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu

K020191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMEKO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 017 086
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/67/2012 S445
Spisová značka súdneho spisu:
28K/67/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vladimír Fraňo, správca, so sídlom: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca
úpadcu: DOMEKO, s.r.o. v konkurze, Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 36 017 086,
spisová značka 28 K 67/2013, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom oddeleného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 77 60 05 zo dňa
09.08.2013, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d ZKR II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty ako súboru majetku.
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Majetok oddelenej podstaty patriaci do súboru majetku:
1
EUR

Kotol Atmos

prasknutý

1

160,00

2
EUR

Kotol Atmos DC 70 S

opotrebovaný

1

500,00

3
EUR

Kotol Atmos DC 100 S

opotrebovaný

1

600,00

4
EUR

Transformátor 630 KW

opotrebovaný

1

25 000,00

5
EUR

Klimatizačná jednotka SAHARA

používaná

1

1 000,00

6
EUR

Klimatizačná jednotka SAHARA

používaná

1

1 000,00

Ohliadka jednotlivých zložiek súboru majetku sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom
a po uhradení preddavku na náklady spojené so zabezpečením ohliadky vo výške 100 EUR
Podmienky predaja a cena: Súbor majetku úpadcu sa bude predávať v celku za najvyššie ponúknutú
cenu, minimálne však za cenu 21.195,- Eur, čo predstavuje 75 % z celkovej súpisovej hodnoty tohto
majetku.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 25% minimálnej ponuky na kúpnu cenu, t. j. vo výške 5.298,75
EUR musí byť zložený na účet úpadcu v Tatra banke, a. s., č. účtu 2926831528/1100, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu.
Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň
lehoty na ich podanie. Odovzdanie zásielky v lehote na podávanie ponúk na poštovú prepravu
v posledný deň lehoty sa považuje za doručenie v lehote. Za deň zverejnenia sa považuje nasledujúci
deň po dni vydania predmetnej čiastky Obchodného vestníka, v ktorom bude informácia o tomto
verejnom ponukovom konaní.
Forma účasti záujemcu: Forma účasti záujemcu: Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi
konkurznej podstaty na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu DOMEKO,
s.r.o. v konkurze, ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKA – DOMEKO - NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného
konania: 28K/67/2012. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Bez tohto zabezpečenia bude prihláška odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP,
nemožno dodatočne dopĺňať alebo meniť.
Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej
osoby štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom
registri a musí byť opatrený odtlačkom pečiatky, pokiaľ to vyžaduje doložka konania za spoločnosť
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- v prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa
písomnej výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom
a ponúknutou kúpnou cenou a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie
na záujemcu všetky práva k predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa písomnej výzvy správcu,
- záväzok, že za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu vo vyššie uvedenej lehote, zaplatí
správcovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % zo sumy preddavku na kúpnu cenu, ktorú sumu môže
správca stiahnuť z vloženej kúpnej ceny a záväzok, že ako kupujúci bude znášať všetky náklady
spojené s prevodom vlastníckych práv ako aj všetky náklady súvisiace s prevzatím majetku do svojej
dispozície vrátane odvozu. Tieto písomné záväzky musí záujemca samostatne vlastnoručne podpísať.
- výpis z banky o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu vedený v Tatra banke,
a. s. 2926831528/1100,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku
kúpnej ceny.
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradovým číslom,
Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, termín správca oznámi veriteľskému výboru v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 7 dní odo dňa otvárania obálok,
- o vyhodnotení správca neodkladne informuje veriteľský výbor,
- v prípade zhody navrhnutej kúpnej ceny viacerými záujemcami správca víťaza určí žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
- v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk SKP písomne vyzve víťaza verejného ponukového konania na
úhradu zostatku kúpnej ceny tvoriaceho rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou
cenou a po jej úhrade na uzavretie kúpnej zmluvy. Ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného
ponukového konania. Neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený
preddavok na ponúkanú kúpnu cenu,
- SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca je
oprávnený všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok,
- Veriteľský výbor a zabezpečený veriteľ podajú na žiadosť správcu písomné stanovisko
k vyhodnoteným ponukám.
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JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K020192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOPAGRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskovce 197, 956 54 Ruskovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 323 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/6/2013 S 106
Spisová značka súdneho spisu:
38R/6/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka TOPAGRO s.r.o. so sídlom 956 54 Ruskovce 197, IČO:
36 323 641 oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do reštrukturalizačného spisu v kancelárii
správcu na Piaristickej ulici 46, Trenčín 911 01 , počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovu
adresu advokat@ak-birosova.sk alebo na čísle telefónu 032 – 658 3076.
V Trenčíne, 07.11. 2013
JUDr. Danica Birošová, správca

K020193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grand Glass Company, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 3a, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R 4/2012 S310
Spisová značka súdneho spisu:
2R 4/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, ako správca úpadcu Grand
Glass Company, s.r.o., Cintorínska 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 36 385 999 týmto v zmysle ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že dňa 04.11.2013 mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa MOGET a.s.,
so sídlom Vranovská č. 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 568 611, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu
na majetok úpadcu pohľadávku v celkovej výške 4.928,36,- EUR.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K020194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOS-HK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závalie 9/C, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 258 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/23/2010S1148
Spisová značka súdneho spisu:
25K/23/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: SOS – HK, s.r.o., so sídlom Závalie 9/C, 920 01 Hlohovec,
IČO: 36 258 938, zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.12.2013 o 13.00 hod.
v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s., na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IV. poschodie
(zasadačka), s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou,
resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo pod Soroškou
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov nad Turňou 0, 049 43 Jablonov nad Turňou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 230
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Marcinčin
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: S 1292 31/K53/2012
Spisová značka súdneho spisu:
31/K53/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom kancelárie Štúrová 44, 040 01 Košice zvoláva schôdzu
konkurzných veriteľov úpadcu Roľnícke družstvo pod Soroškou so sídlom 049 43 Jablonov nad
Turňou, IČO : 31 701 230 a to na deň 28.11.2013 o 10.00 hod. v kancelárii správcu.
Program schôdze veriteľov : 1/ Voľba zástupcu veriteľov
Právo zúčastniť sa na schôdzi má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania zistená, čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti. Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti a zástupcovia veriteľov predložia
aj platnú plnú moc. Ing. Jozef Marcinčin, správca

K020196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
CHV Container SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 0, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 970 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2012 S1148
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: CHV Container SK s.r.o., so sídlom Nový Dvor, 930 32 Blatná
na Ostrove, IČO: 35 970 596, zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.12.2013
o 13.30 hod., v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s., na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IV. poschodie (zasadačka), s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou,
resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PN Trading, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenia 2, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
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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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 12. novembra 2013

Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
3K/59/2012-S1230
3K/59/2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z IV. zasadnutia veriteľského výboru

PN Trading, a.s., so sídlom: Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599
zo dňa 05.11.2013

č. k.: 3K/59/2012

Členovia:
·
·
·

SANPARK, s.r.o., IČO: 31 587 704, zastúpená: konateľom – Mgr. Milan Ručkay
TAVIS, a.s., IČO: 35 709 901, zastúpená: konateľom – Ing. Branislav Gábriš
CHIRANA-PREMA TRADE, s.r.o., IČO: 34 107 428, zastúpená: konateľom – Mgr. Peter
Murin, Ing. Ivan Stoszek

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie.
2. Rozhodovanie o schválení resp. neschválení rozvrhu výťažku.
3. Záver.

K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru. Predsedajúci
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže je prítomná väčšina jeho členov.

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: 12. novembra 2013

K bodu 2.)
Predseda veriteľského výboru predniesol Žiadosť správcu o schválenie rozvrhu výťažku zo dňa
24.10.2013, ktorého prílohu tvorí Rozvrh výťažku. Priložený rozvrh výťažku je súčasne aj konečným
rozvrhom výťažku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 212/2013 zo dňa 04.11.2013. Predseda
veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby predniesli svoje námietky prípadne pripomienky
k Rozvrhu výťažku. Žiaden z účastníkov námietky prípadne pripomienky k Rozvrhu výťažku neuplatnil.
Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie.

Uznesenie:

Veriteľský výbor na základe Žiadosti správcu o schválenie rozvrhu výťažku zo dňa 24.10.2013
schvaľuje v zmysle § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. priložený Rozvrh výťažku.

Veriteľský výbor Konečný rozvrh výťažku zverejnený v Obchodnom vestníku č. 212/2013 zo
dňa 04.11.2013 v zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., schvaľuje.

Za:

2 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0

K bodu 3.)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný
o 11.00 hod. a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 05.11.2013 zapísal predseda veriteľského výboru: Mgr. Milan Ručkay, konateľ
SANPARK, s.r.o.

K020198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JEVEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 309, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 504 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Nám. oslobodenia 13, 905 01 Senica

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: 12. novembra 2013

Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2012 S1148
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: JEVEL s.r.o., so sídlom 919 55 Kátlovce č. 309, IČO: 36 504
483, zvoláva druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 02.12.2013 o 14.00 hod., v budove
Slovenskej konsolidačnej, a.s., na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IV. poschodie
(zasadačka), s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)
4. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou,
resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rádio VIVA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 336 996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2013
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2013 S1272
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Renata Petrová, správca úpadcu Rádio VIVA a.s., IČO: 17 336 996, Cukrovarská 145/3,926 01
Sereď, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa:
-Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, iná pohľadávka, právny dôvod:
nezaplatená faktúra č. 1310102533 zo zmluvy č. 7/2002CH o poskytnutí priestorov na zabezpečenie
prevádzky, suma : 891,56 Eur
-Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, iná pohľadávka, právny dôvod:
nezaplatená faktúra č. 1310102536 zo zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej
komunikačnej služby, suma : 3 354,06 Eur
-Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, iná pohľadávka, právny dôvod:
nezaplatená faktúra č. 1310102559 zo zmluvy o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej
komunikačnej služby, suma : 24,95 Eur

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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K020200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/7/2013 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
3R/7/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. 3R/7/2013

Dlžník:

AD TEAM, s.r.o.
sídlo: Zámocká 18, 811 01 Bratislava
IČO: 36 279 323

dátum konania:

31.10.2013

miesto konania:

Nobelova 16, Bratislava

čas konania:

10,45 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., člen veriteľského výboru
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., člen veriteľského výboru
Antalis, a.s., člen veriteľského výboru
SCP PAPIER, a.s., člen veriteľského výboru
Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava, člen
veriteľského výboru

Program:

voľba predsedu veriteľského výboru

Veriteľ Sberbank Slovensko, a.s. na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo
zvolané v súlade so zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je
tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný. Členovia veriteľského výboru zhodne navrhli za
predsedu veriteľského výboru veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.. Veriteľ Sberbank Slovensko, a.s.
následne vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia so zvolením
obchodnej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. za predsedu veriteľského výboru.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Hlasovanie:
za:

5 hlasov (Sberbank Slovensko, a.s., IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Antalis, a.s.,
SCP PAPIER, a.s., Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR – Daňový
úrad Bratislava)

proti:

0 hlasov

zdržalo sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru dlžníka AD TEAM, s.r.o. sídlo:
Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 279 323 obchodnú spoločnosť Sberbank Slovensko,
a.s., sídlo: Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123.“.

V Bratislave 31. októbra 2013

Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, LL.M., PhD., konateľ

K020201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INZA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 803, 010 03 Žilina 3
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 819
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2011 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s. Sídlo správcu: Horné Rákovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795
364, so sídlom kancelárie v rámci obvodu OS Žilina, Horné Rákovce 1447, 039 01 Turčianske
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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364, so sídlom kancelárie v rámci obvodu OS Žilina, Horné Rákovce 1447, 039 01 Turčianske
Teplice, správca konkurznej podstaty úpadcu INZA, s.r.o., Bytčianska 803, 010 03 Žilina, IČO:
36 005 819 týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.12 o 10.00 hod.
(prezentácia od 09.45 h do 10.00 h) v: Penzión restaurant Oáza, Ulica SNP 544,039 01 Turčianske
Teplice.
OV 218/2013

P,ri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba nového člena veriteľského výboru
4. Záver

Prvá arbitrážna k.s
Ing. Jana Fedorková, komplementár

K020202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Ležovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 95, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Nám. oslobodenia 13, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2011 S1148
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: Eduard Ležovič, , nar. 18.03.1952, 919 22 Majcichov 95,
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 02.12.2013 o 14.15 hod., v budove Slovenskej
konsolidačnej, a.s., na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IV. poschodie (zasadačka),
s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)
4. 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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Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou,
resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Filípek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šelpice 314, 919 09 Šelpice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 3. 1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Gieciová
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2013 S1585
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná hotovosť vo výške 270,- EUR ako postihnuteľná časť mzdy úpadcu zaslaná
zamestnávateľom Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. dňa 11.10.2013 na číslo účtu
podliehajúci konkurzu č. ú. 4200049114/3100 vedený v Sperbank, a.s.

K020204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 7/2705, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2013-S12
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa §
72 ods. 2 ZKR za obdobie mesiaca september 2013 v sume 265,87 eur.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K020205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haviarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gútorská cesta 901/6, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 702 433
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2010 S1148
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:

Deň vydania: 12. novembra 2013

31K/20/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu: Monika Haviarová, so sídlom Gútorská cesta 901/6, 931 01
Šamorín, IČO: 41 702 433, zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.12.2013 o
14.30 hod., v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s., na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IV.
poschodie (zasadačka), s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)
4. Záver

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou,
resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K020206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IB Správcovská , s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 833 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Kašparová, LL.M.
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2013 S 1601
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote § 28 odst. 3
Mgr. Barbora Kašparová, LL.M., správca dlžníka IB Správcovská, s.r.o. , so sídlom Gen. Svobodu 1,
911 08 Trenčín, IČO: 36 833 185, oznamuje, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie
prihlášok pohľadávok boli do konkurzného konania sp. z. 29K/11/2013 dlžníka IB Správcovská, s.r.o. ,
so sídlom Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín, IČO: 36 833 185, doručené dňa 22.10.2013 prihlášky
pohľadávky veriteľa ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. , Lichardova 16, Skalica, IČO: 36 226 947.
Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 17/I – l v sume 399,67 €,
17/I-2 v sume 397,48 €, 17/I-3 v sume 395,48 € a 17/I-4 v sume 393,39 €.
Mgr. Barbora Kašparová, LL.M, správca

K020207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Stavby Systém, s.r.o.

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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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: 12. novembra 2013

Obchodná 39, 811 08 Bratislava
36 399 957
JUDr. Viola Dudáková
Košická 28, 821 09 Bratislava
4K/73/2012/S31
4K/73/2012
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu tStavby systém s.r.o. týmto oznamuje, že schôdza veriteľov
zvolaná na 25.11.2013 sa nebude v tomto termíne konať .Správca zvoláva novú schôdzu na
2.12.2013 samostnaným zverejnením.
JUDr.Viola Dudáková
správca

K020208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S 1395
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
P.č. Právny dôvod vzniku
127. Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 2005/4

Súpisová hodnota
14 544,81

mena
€

Dátum zapísania
07.11.2013

Dlžník: TRIEF a.s.
Obrancov mieru 344/2, Dubnica nad Váhom
IČO: 36 311 880
JUDr. Matúš Košara, správca

K020209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavby Systém, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 399 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Košická 28, 821 09 Bratislava
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: 12. novembra 2013

Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2012/S31
Spisová značka súdneho spisu:
4K/73/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Viola Dudáková, správca úpadcu Stavby systém, s.r.o., so sídlom Obchodná 39, 811 06
Bratislava, zvoláva týmto v zmysle § 34 ods.2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii na návrh veriteľa
OTP Faktoring Slovensko, s.r.o. schôdzu veriteľov s nasledovným programom:
1.Otvorenie
2.Správa o činnosti správcu
3.Návrh na výmenu správcu
Záver
Schôdza sa uskutoční dňa 2.12.2013 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Záhradníckej ul.36 v
Bratislave.
JUDr.Viola Dudáková
správca

K020210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DINAZ Investments Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 867 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2013 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
Typ súpisovej
položky
Dlžník
položky majetku
majetku
Okresný súd Bratislava I,
Peňažná
1
Záhradnícka 10, 812 44
pohľadávka
Bratislava I

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Vrátená časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu

1/1

592,54 EUR

Mgr. Dušan Marko, správca

K020211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ščamborová - STONOŽKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tačevská 21, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 515 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2007 S 817
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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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V zmysle ust. § 81 ods. 2 ZKR oznamujem, že so súhlasom príslušného orgánu - zástupcu veriteľov
vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:
- cenný papier - akcia kmeňová na doručiteľa v nominálnej hodnote 1 000,-- Sk, t. j. 33,19 Eur emitenta
CREDIT - FOND, investičný fond a.s., ISIN: SK1120000171;
- peňažné pohľadávky vo výške 5 x 13 269,-- Sk, t. j. 5 x 440,45 Eur voči dlžníkovi DAPO SHOES s. r.
o. v konkurze, IČO: 36 494 101, titulom dlžného nájomného za mesiace február 2008 až jún 2008.
V Prešove, dňa 07.11.2013
JUDr. Ján Surma, správca

K020212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červený
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2013 S1283
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: Jozef Červený, nar. 28.09.1958, trvale bytom
Pokroku č. 6, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Červený - JOMIKA, s miestom
podnikania Pokroku č. 6, 040 11 Košice, IČO: 10 691 529, v konkurznom konaní vedenom Okresným
súdom Košice I, pod sp.zn. 31K/22/2013 zvolávam v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 13.12.2013 o 10,00 hod. Schôdza sa uskutoční v
správcovskej kancelárii na ul. Žižkova č. 6, 040 01 Košice, č. dverí 21 s nasledovným programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba členov veriteľského výboru;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
spolu s dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 07.11.2013
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K020213

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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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Jaš - ELMAR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 377 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2013 S1270
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Druh podania: Súpis oddelenej podstaty
1. Pozemok:
a) parcelné číslo: 199
b) druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
c) výmera: 212 m

2

d) katastrálne územie: Furča, okres: Košice III., obec: Košice - Dargovských hrdinov, štát: Slovenská
republika
e) číslo listu vlastníctva: 9408
f) podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: podielové vlastníctvo úpadcu
g) súpisová hodnota: 12.159,56 €
h) názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653
i) číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 59
2. Pozemok:
a) parcelné číslo 200
b) druh pozemku: záhrady
c) výmera: 245 m

2

d) katastrálne územie: Furča, okres: Košice III., obec: Košice - Dargovských hrdinov, štát: Slovenská
republika e) číslo listu vlastníctva: 9408
f) podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: podielové vlastníctvo úpadcu
g) súpisová hodnota: 14.052,33 €
h) názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653
i) číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 59

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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3. Stavby:
a) popis: rodinný dom
b) parcelné číslo: 199, súpisné číslo: 6609
c) ulica: Prešovská cesta, orientačné číslo: 7
d) katastrálne územie: Furča, okres: Košice III., obec: Košice - Dargovských hrdinov, štát: Slovenská
republika
e) číslo listu vlastníctva: 9408
f) podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: podielové vlastníctvo úpadcu
g) súpisová hodnota: 26.898,38 €
h) názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653
i) číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 59
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. - správca

K020214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Refim s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 871 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2013/S1136
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU Refim s.r.o. v konkurze, IČO: 43 871 739
sp. zn. 4K/20/2013/S1136
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: II. HNUTEĽNÉ VECI
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Súpisová
Číslo súp.
hodnota
Rok
zložky
Popis súpisovej zložky majetku
Stav súpisovej zložky
(EUR)
výroby
14
15

Stavebné stroje – Pásový
vibračný valec
Stavebné stroje – Univerzálne
rýpadlo JCB

2007
2007

Dobrý - obvyklé
opotrebenie
Dobrý - obvyklé
opotrebenie

V Bratislave dňa 4. 11. 2013
JUDr. Margita Hrivňáková, správca
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K020215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rusňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2610/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1981
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2013 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu: Peter Rusňák, nar. 31.10.1981,
bytom Šrobárova 2610/10, 058 01 Poprad týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate. Zároveň Správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR je veriteľský výbor (zástupca veriteľov), zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť
u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K020216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný - M + J AUTODOPRAVA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 763/5, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 698 324
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Kollárova 34, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/5/2013 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
23K/5/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: Milan Silný – M + J
AUTODOPRAVA, Severná 763/5, 919 43 Cífer, IČO: 17 698 324, týmto oznamuje, že v súlade s ust.
§ 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 13.12.2013 o 10:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Kollárova 34, 917 01 Trnava.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze.
Informácia o stave konania.
Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
Voľba veriteľského výboru.
Záver.

Prezentácia veriteľov začne o 10:00 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti,
právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
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V Trnave, dňa 7.11.2013
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K020217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LANNY, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 20, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 725 708
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum a čas konania: 4.11.2013 o 11:00 hod.
Miesto konania – sídlo kancelárie správcu na: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Prítomní:
Predseda: v zmysle § 35 ods. 1 ZKR – BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca.
Členovia veriteľského výboru:
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané listom zo dňa 23.10.2013 „Zvolanie veriteľského výboru.“
v súlade s ust. § 38 ods.1 zákon č. 17/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“). Správca informoval členov
veriteľského výboru, o možnosti hlasovať písomne, ak sa schôdze nemôžu zúčastniť v zmysle ust. §
38 ods. 3 „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania
predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru.
3. Záver.
1. Otvorenie schôdze
Správca skonštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru hlasovali písomne, doručením
hlasovacích lístkov na adresu správcu. Správca skontroloval doručené hlasovacie lístky následne
pristúpil k spočítaniu hlasov členov veriteľského výboru s právom hlasovať.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Členovia veriteľského výboru hlasovali o voľbe predsedu, svoj hlas odovzdali písomne v zmysle ust. §
38 ods. 3 „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“, nakoľko hlasovacie lístky
doručili na adresu správcu do 4.11.2013.
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Hlasovanie:
- Rovňák Jozef AZ – RO počet hlasov 4
- SR – Daňový úrad Košice počet hlasov 1
- ROVKUR s.r.o. počet hlasov 0
- PLYNROZ, a.s. počet hlasov 0
- Mesto Sobrance počet hlasov 0
3. Záver
Uznesenie: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený s počtom hlasov 4 Jozef Rovňák AZ RO.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
V Spišskej Novej Vsi, 7.11.2013

K020218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Burian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československých parašutistov 27, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: Juraj Burian, nar. 21.04.1963, bytom Československých
Parašutistov 27, 831 03 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
pod spis. zn.: 4K/16/2012, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v
texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 13.12.2013 (piatok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu,
adresa: Páričkova 18, 821 08 Bratislava.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
3. Záver.
Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia
aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
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Mgr. Dušan Marko, správca

K020219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRY Invest, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 756
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/33/2013 S1372
Spisová značka súdneho spisu:
28K/33/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu: TATRY Invest, s.r.o. v konkurze,
IČO: 36 485 756, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, zvoláva druhú schôdzu veriteľov na 28. 11. 2013 o
13,30 hod. (prezentácia od 13,00 hod) v kancelárií správcu, Komenského 673/49, 020 01 Púchov.
Schôdzu veriteľov zvoláva správca z dôvodu vzdania sa funkcie jedného člena veriteľského výboru.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba tretieho člena veriteľského výboru, 4. Záver. Pri prezentácií veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia
pri prezentácií plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Púchove 07. 11. 2013
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
K020220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Svitek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15. 02. 1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2/K/15/2013 S 1336
Spisová značka súdneho spisu:
2/K/15/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

7. Rámová píla WURSTER DIETZ SHG27699 W.32632 s príslušenstvom tvoriacim nakladaciu rampu
na guľatinu, súpisová hodnota 5 000,- Eur, majetok zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla
Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo k veci
8. Liatinová hobľovačka MRG8 3204.69, r. v. 1974, súpisová hodnota 1 500,- Eur, majetok zapísaný s
poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651, ktorá si uplatňuje
vlastnícke právo k veci
9. Liatinová omietacia píla OM- 450 v. č. 705-626, r. v. 1984, súpisová hodnota 3 000,- Eur, majetok
zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651, ktorá si
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zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651, ktorá si
uplatňuje vlastnícke právo k veci
OV 218/2013

10. Omietacia píla TOS SVITAVY – KUŘIM, VA 22 A 344-00, rok výroby 1984, súpisová hodnota
3 000,- Eur, majetok zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO:
44 813 651, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo k veci
11. Vozík na guľatinu na koľajnice, necertifikovaný (domáca výroba) súpisová hodnota 30 Eur,
majetok zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651,
ktorá si uplatňuje vlastnícke právo k veci
12. Odsávacie zariadenie vonkajšie – filter LBH vrátane príslušenstva tvoriaceho silo, odsávacie
potrubie, 2 ks elektromotory, súpisová hodnota 1 500,- Eur, , majetok zapísaný s poznámkou v
prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo
k veci
13. Protipožiarne dvere El.30-D3, v. č. 231541001, certifikované, r. v. 2010, súpisová hodnota 80 Eur,
majetok zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813 651,
ktorá si uplatňuje vlastnícke právo k veci
14. Zdvíhacie zariadenie FINI DEMAK STAHL, v. č. 3705150, r. v. 2007, súpisová hodnota 3 000,Eur, majetok zapísaný s poznámkou v prospech R. S - Píla Veličná, s. r. o. Veličná 192, IČO: 44 813
651, ktorá si uplatňuje vlastnícke právo k veci
15. Betónové tvárnice (BDT) v počte 134 ks, čiastočne poškodené, vplyv poveternostných podmienok,
súpisová hodnota 0,40 Eur /ks, súpisová hodnota celkom 53,60 Eur
16. Trafostanica na zváranie (necertifikovaná, domáca výroba), súpisová hodnota 30 Eur
17. Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v súpisovej
hodnote 663,88 Eur
V Martine dňa 06. 11. 2013
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K020223
Spisová
značka:

Deň vydania: 12. novembra 2013

4K/16/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ETS Truck s.r.o., so
sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 584, správcom ktorého je Mgr. Monika Martonová,
so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1325, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 14 781,92 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v
lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020224
Spisová
značka:

4K/16/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ETS Truck s.r.o., so
sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 584, správcom ktorého je Mgr. Monika Martonová,
so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1325, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom
ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 28 501,92 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013

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

OV 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020225
Spisová
značka:

3R/1/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: MEGAFOTO s. r. o., so sídlom
Račianska 81, 831 02 Bratislava, IČO: 31 367 623, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka:
MEGAFOTO s. r. o., so sídlom Račianska 81, 831 02 Bratislava, IČO: 31 367 623
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: MEGAFOTO s. r. o., so sídlom Račianska 81, 831 02
Bratislava, IČO: 31 367 623, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 08.10.2013, ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: MEGAFOTO s. r. o., so sídlom Račianska 81, 831 02 Bratislava,
IČO: 31 367 623.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K020226
Spisová
značka:

6K/72/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REINVEST - HPB,
spol. s r. o., so sídlom Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 31 380 131,
správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Gajova 4, 811 09 Bratislava, zn.
správcu: S 1374, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Gajova 4, 811
09 Bratislava, zn. správcu: S 1374, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 2.788,28Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020227
6K/12/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Krištofič,
nar. 05.11.1964, bytom Kamenárska 10, 821 04 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Michal Kiča, so
sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného
konkurzu
na majetok úpadcu: Ing. Peter Krištofič,
Konkurzy
a
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
nar. 05.11.1964, bytom Kamenárska 10, 821
04 Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Michal Kiča, so
reštrukturalizácie
sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821
09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 663,88Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020228
Spisová
značka:

6K/84/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
MORTY Moving s. r. o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 44 914 776, správcom ktorého je
JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 363,
o návrhu správcu na vydanie uznesenia ako postupovať
rozhodol
Súd návrh správcu na vydanie uznesenia ako postupovať zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020229
6R/4/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JB invest s. r. o., so
sídlom Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO: 36 675 024, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so
sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1450, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S 1450, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 6.638,78Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020230
Spisová
značka:

4K/51/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Zdenek Macháč, nar. 26.04.1951, bytom Púpavová 24, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je Ing.
Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Zdenek Macháč, nar. 26.04.1951, bytom Púpavová 24, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je Ing.
Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
OV 218/2013

Súd p r i z n á v a správcovi: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4,
821 09 Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 633,88 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020231
Spisová
značka:

4K/54/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEEF
Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091, právne zastúpeného: SHM
PARTNERS s.r.o., so sídlom Špitálaska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 47 235 616, správcom ktorého je
JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08
Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7
966,54 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020232
Spisová
značka:

2K/2/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Vlastimil
Borůvka, PhD., nar. 25. 10. 1971, bytom 960 01 Zvolen, 11. marca 340/01, správcom konkurznej
podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská
Bystrica, uznesením č.k. 2K 2/2012 - 105 zo dňa
07. 10. 2013 povolil vstup nového veriteľa
- C.O.R., s.r.o., so sídlom, Kapitulská 12,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 000 646 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - PECTUS, s. r. o., so sídlom Námestie Slobody č.
1903/11, 960 01 Zvolen, IČO:
46 812 946. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10.
2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Vlastimil
spravodlivosti
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Borůvka, PhD., nar. 25. 10. 1971,Ministerstvo
bytom 960
01 Zvolen,
11. marca
340/01, správcom konkurznej
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podstaty ktorého je JUDr. Mariana aMatulová,
so
sídlom
kancelárie
Železničiarska
9, 974 01 Banská
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bystrica, uznesením č.k. 2K 2/2012 - 105 zo dňa
07. 10. 2013 povolil vstup nového veriteľa
- C.O.R., s.r.o., so sídlom, Kapitulská 12,
974 a01 Banská Bystrica, IČO: 45 000 646 do
Konkurzy
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa - PECTUS, s. r. o., so sídlom Námestie Slobody č.
reštrukturalizácie
1903/11, 960 01 Zvolen, IČO:
46 812 946. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 10.
2013
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.11.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020233
2K/62/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ildikó Okos, nar. 02. 04. 1979,
bytom 979 01 Rimavská Sobota, Tulipánová 38, zast. JUDr. Martinom Landlom, advokátom, so sídlom
984 01 Lučenec, Rázusova 47/4825 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ildikó Okos, nar. 02. 04. 1979, bytom 979 01 Rimavská
Sobota, Tulipánová 38.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Janku Kmeťovú,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, ul. prof. Sáru 44.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška
sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
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 (§
Sekcia edičných činností
29 ods. 2 ZKR).
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a
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Deň vydania: 12. novembra 2013
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SRreštrukturalizácie
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.11.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020234
Spisová
značka:

2R/7/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka IPBS, s.r.o., so sídlom Dolná 52,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 406 988, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 25238/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 218/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 12. novembra 2013

P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka IPBS, s.r.o., so sídlom Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 406 988.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Alexandra Kasatkina, LL.M., so sídlom kancelárie SNP
19, 965 01 Žiar nad Hronom.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa
povolenia reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu
informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú
predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej
právnickej osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5
% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 eura;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky;
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno
opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
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)
edičných činností
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ Redakcia
29,Sekcia
ods.Obchodného
1
ZKR). Prihláška
sa
podáva
na predpísanom tlačive,
vestníka
ktorého vzor je ustanovený v prílohe
č.
4
vyhlášky
MS
SR
č.
665/2005
Z.z. Celková suma
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
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podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
53
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
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(§ 122 ods.
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OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje
za
nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.11.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020235
Spisová
značka:

26K/56/2013

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 56/2013
vo veci
navrhovateľa : SR- Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: COMMODORE ACCOUNTING s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Sekcia edičných činností
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň
18.12.2013 o 9,15 hod.
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K
56/2013spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo
vo veci

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

navrhovateľa
OV
218/2013 : SR- Daňový úrad Košice

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 12. novembra 2013

proti dlžníkovi: COMMODORE ACCOUNTING s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013 o 9,15 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.
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
dňa 6. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
činností do .................... hodín.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolaniaSekcia
je odedičných
.....................
vestníka
Ušlý zárobok za prácu saRedakcia
mu (jej)Obchodného
zrazí z jeho
(jej) mzdy.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

V ............................................ dňa ..................................
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Pečiatka:

Podp

Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu
straty
na zárobku,
dajterepubliky
si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA

Konkurzy a
Potvrdzujem,
OV
218/2013 že predvolaný(á) .......................................................................................................
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
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).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 56/2013
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
veriteľov 1/ SR - Daňový úrad Košice
2/ Obec Malé Raškovce

a ním označených

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013

o 9,15 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
COMMODORE ACCOUNTING s.r.o. , Jantárova 30, 040 01 Košice a to
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Obec malé Raškovce, Zemplínske Kopčany
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.
Sekcia
edičných
činností
Ak ste zamestnaný(á), oznámte
svojmu
zamestnávateľovi,
že ste predvolaný(á). Toto
Redakcia
Obchodného
upovedomenie a svoj občiansky preukaz
doneste
so sebouvestníka
!
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
56dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa
nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

V prípade, ak
sa ustanovíte
na pojednávanie
povinní:
Vydavateľ
Obchodného
vestníka podľa § ste
2 ods.
1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj
Konkurzy a
veci,218/2013
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred
týmto
pojednávaním,
potrebné
OV
Deň
vydania:
12. novembra
2013
reštrukturalizácie
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 6. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020236
Spisová
značka:
OZNAM

26K/57/2013

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 57/2013
vo veci
navrhovateľa : SR- Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: STAVRO s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013 o 10,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.
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 chceteSekcia
na pojednávaní
odvolať.
edičných činností
Redakciasvojmu
Obchodného
vestníka
Ak ste zamestnaný(á), oznámte
zamestnávateľovi,
že ste predvolaný(á). Toto
Sídlo redakcie:
slobody
predvolanie a svoj občiansky preukaz
donesteNámestie
so sebou
! 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte,
resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
57
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a očas
zmene
doplnení niektorých
zákonov
Ustanovte sa preto v určený
naapojednávanie.
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.).
Konkurzy a
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
*) 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
dňa 6. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

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

Podp

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

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).
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is:
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 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

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).

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 57/2013
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
a ním označených
veriteľov 1/ SR - Daňový úrad Košice
2/ Sociálna poisťovňa pobočka Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013

o 10,00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
STAVRO s.r.o. , Vstupný areál VSŽ, a.s. Košice - Šaca a to
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa pobočka Košice,
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 6. novembra 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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JUDr. Róbert Zsiga
sudca

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 §spravodlivosti
205a.
Ministerstvo
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 218/2013
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 6. novembra 2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 12. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020237
Spisová
značka:

26K/51/2013

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 51/2013
vo veci
navrhovateľa : SR- Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: GLOBAL SERVIS SLOVAKIA s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013 o 8,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B posch.: 3.
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
dňa 6. novembra 2013

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

JUDr. Róbert Zsiga

platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods.
4 O.s.p.
všetky dôkazy
a skutočnosti
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky musia účastníci predložiť ,
alebo označiť
najneskôr
do vyhlásenia
uznesenia,
dokazovanie
a vo veciach
Vydavateľ
Obchodného
vestníka podľa
§ 2 ods.ktorým
1 zákonasa
č. končí
200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku , v ktorých
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
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
Konkurzy a
dôvodom
len za podmienok uvedených v § 205a.
OV
218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie

Okresný súd Košice I
dňa 6. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

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

Podp

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).

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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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 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K 51/2013
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
veriteľov 1/ SR - Daňový úrad Košice
2/ Sociálna poisťovňa, Košice

a ním označených

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18.12.2013

o 8,30 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

posch.: 3.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
GLOBAL SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. , Mäsiarska 46, 040 01 Košice a to
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice, Rozvojova 2, Košice
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa, Mäsiarska 46, 040 01 Košice
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 6. novembra 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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JUDr. Róbert Zsiga
sudca

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
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyuplatnené neskôr sú odvolacím
dôvodom len
za podmienok
uvedených
v § 205a.
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 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 6. novembra 2013

Za správnosť vyhotovenia:

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020238
Spisová
značka:

26K/60/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Ľuboš Remeš - REMOSTAV, s miestom
podnikania Sady 372, 076 04 Zemplínska Teplica, IČO: 10 798 102 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
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: Ľuboš Remeš - REMOSTAV, s
miestom podnikania Sady 372, 076 04 Zemplínska Teplica, IČO: 10 798 102.
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 4.11.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K020239
Spisová
značka:

26K/47/2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DUNA Nová jazyková škola s.r.o., so
sídlom Budapeštianska 48, 040 13 Košice, IČO: 36 204 552 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom
kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1292.
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 a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v
účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K020240
Spisová
značka:

26K/28/2013

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Vajdová, rod.
Bumberová, nar. 24.04.1968, bytom Ul. L. Sáru č. 2363/7, 075 01 Trebišov o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie
Holubyho 14, Košice 040 01, zn. správcu: S 1198, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, Košice
040 01, zn. správcu: S 1198, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,25 EUR.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
súduTel.
Košice
I vyplatiť
správcovi:
č. 02/57
10 10 01,predbežnému
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U k l a d á učtárni Okresného
Ing. Ján Korčmároš, so
sídlom kancelárie Holubyho 14, Košice 040 01, zn. správcu: S 1198 odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu vo výške 173,22 EUR z preddavku64
evidovaného v zázname o zložení zo dňa
24.04.2013 položka denníka D18 - 49/2013 na účet správcu č.: 2612772107/1100, do 3 dní odo dňa
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P r i z n á v a predbežnému správcovi:
KonkurzyIng.
a Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
Holubyho 14, Košice 040 01, zn. správcu:reštrukturalizácie
S 1198, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, Košice
040 01, zn. správcu: S 1198, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,25 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so
sídlom kancelárie Holubyho 14, Košice 040 01, zn. správcu: S 1198 odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu vo výške 173,22 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa
24.04.2013 položka denníka D18 - 49/2013 na účet správcu č.: 2612772107/1100, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca,
zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2013
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K020241
Spisová
značka:

26K/61/2013

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: RE + MONT, s.r.o., so sídlom 082 76 Torysa 360,
IČO: 36 443 531 proti dlžníkovi: STRAMON, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 44
004 231 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia
písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 22.10.2013:
doplnil doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/61/2013 vo vyššie
stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ 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)
Sekcia edičných činností
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Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu,
súd rozhodne o odmietnutí návrhu.
( § 14 ZKR
).
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 sa
zákonov
doručenia súdneho rozhodnutia
alebo
inej písomnosti
považuje nasledujúci deň po

Za deň
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti
v Obchodnom vestníku. Rovnako
Konkurzy
a
OV 218/2013
Deň vydania:
12. novembra
2013
písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú
v
Obchodnom
vestníku,
sa považujú
na účely tohto
reštrukturalizácie
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2013
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K020242
Spisová
značka:

26K/3/2013

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hotel Centrum Dom techniky
ZSVTS s.r.o., Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, IČO: 36 752 304 o výkone opätovného dohľadu súdom
po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1354 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v
zmysle ust. § 16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu
podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri
speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského
výboru, resp. zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam
prítomných členov, opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp.
zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej
nepredsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej
uvediete zoznam prítomných, opis priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi
spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia
majetku úpadcu podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia
konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva
dražbou predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. §
17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v
Obchodnom vestníku spolu s uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné
oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby
spolu s prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou,
predložiť notársku zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu
o pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby
veriteľa alebo samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok
zvýrazniť a po jej zapísaní oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam
pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané
vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
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veriteľa alebo samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok
zvýrazniť a po jej zapísaní oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
pohľadávok so zvýrazním príslušnej
zmenyspravodlivosti
alebo doplnenia,
pričom
pripojí aj datované a podpísané
Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vysvetlenie Vydavateľ
vykonaných
zmien alebo doplnení, a to až do ukončenia konkurzného konania
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné
dôvody.
Konkurzy
a
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2013
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K020243
31K/75/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Jozef Vanyo, narodený 17.02.1974, bytom 951 26
Šurianky 78, zastúpený: Mgr. Klaudia Vaľová, narodená 06.01.1978, bytom Kirejevská 1173/37, 979 01
Rimavská Sobota, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozef Vanyo, narodený 17.02.1974, bytom
951 26 Šurianky 78, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Súd v r a c i a navrhovateľovi nespotrebovanú časť preddavku vo výške 419,59 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu z účtu tunajšieho súdu z položky D
130-130/12 do 10 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda,v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.11.2013
Mgr. Katarína Kováčová, vyšší súdny úradník
K020244
31K/51/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Riňák, narodený 04.10.1955, bytom
Muškátová 1, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Riňák, narodený
04.10.1955, bytom Muškátová 1, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Petra Riňáka, narodeného 04.10.1955, bytom
Muškátová 1, 945 01 Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2013

K020245
Spisová
značka:

Deň vydania: 12. novembra 2013

32K/22/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Adriana Kollárová,
nar. 14.11.1981, bytom Z. Nejedlého 2887/53, 934 01 Levice, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská,
v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu na priznanie paušálnej odmeny správcu,
takto
rozhodol
I. P r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 376,32 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
19 - 29/13, do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020246
Spisová
značka:
Oznam

32K/5/2010

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DISK - Industrial
Engineering, s.r.o., " v konkurze", SNP 56, 936 01 Šahy, IČO: 36 535 150, ktorého správcom je Mgr.
Henrieta Slavkovská, adresa kancelárie správcu Sládkovičova 5, Levice, uznesením č.k. 32K/5/20104442 zo dňa 11.9.2013 potvrdil prevod pohľadávok v celkovej sume 41.823,27 eura pôvodného veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, voči úpadcovi, na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2013.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020247
Spisová
značka:
Oznam

32K/58/2012

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudovít Deák, narodený
20.12.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU - RENISA, s miestom podnikania
Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky, IČO: 32 795 432, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous,
adresa kancelárie správcu Štúrova 21, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/58/2012-698 zo dňa
19.9.2013 potvrdil prevod pohľadávok v celkovej sume 895.698,07 eura pôvodného veriteľa Správa
finančnej kontroly Bratislava, so sídlom Drieňová 34, 826 25 Bratislava, IČO: 00 894 478, voči
Sekcia edičných činností
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná,
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného
konkurzuana majetok úpadcu: Ľudovít Deák, narodený
Konkurzy
OV
218/2013podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU - RENISA,
Deň vydania:
12. novembra
20.12.1958,
s miestom
podnikania2013
reštrukturalizácie
Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky, IČO: 32 795 432, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous,
adresa kancelárie správcu Štúrova 21, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/58/2012-698 zo dňa
19.9.2013 potvrdil prevod pohľadávok v celkovej sume 895.698,07 eura pôvodného veriteľa Správa
finančnej kontroly Bratislava, so sídlom Drieňová 34, 826 25 Bratislava, IČO: 00 894 478, voči
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2013.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020248
Spisová
značka:
OZNAM

32K/21/2011

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Roman
Krivánek, nar. 2.12.1972, bytom Školská 393/5, 951 87 Volkovce, ktorého správcom je Ing. Aneta
Rimaszombati, sídlo kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu navrhovateľa Intrum
Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 zo dňa 15.8.2013, na vstup
do konania, uznesením č.k. 32K/21/2011-290 zo dňa 13.9.2013 povolil vstup nového veriteľa Intrum
Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00
151 653 s prihlásenou pohľadávkou v sume celkovej výške 8.518,50 eura, zapísanou v zozname
pohľadávok pod č.12.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.10.2013.

Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020249
Spisová
značka:

32K/55/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Helena Halová, bytom Sládkovičova 39, 955
01 Topoľčany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Helena Halová, bytom Sládkovičova 39,
955 01 Topoľčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Helena Halová, s miestom
podnikania Sládkovičova 39, 955 01 Topoľčany, IČO: 41 312 996, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Helena Halová, bytom
Sládkovičova 39, 955 01 Topoľčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Helena
Halová, s miestom podnikania Sládkovičova 39, 955 01 Topoľčany, IČO: 41 312 996.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.11.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020250
Spisová
značka:

2K/9/2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2013
Spisová
značka:

Deň vydania: 12. novembra 2013

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
FORMSTAV s.r.o. Spišská Belá, so sídlom Továrenská 1, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 36
473 049, správcom ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o
odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi Mgr. Anne Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov
odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu hotových výdavkov vo výške 106,59 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 16.04.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 24/2013 (38/04-13).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr.
Anny Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške
889,23 eura zloženého dňa 16.04.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 24/2013 (38/04-13).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K020251
Spisová
značka:

2K/20/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., so
sídlom Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO: 36 489 131, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
priznáva predbežnému správcovi Prvej arbitrážnej k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060
01 Kežmarok odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 317,05 eura, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 17.06.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 47/2013 ( 43/06-13).
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 545,99 eura zloženého navrhovateľom
dňa 17.06.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
47/2013 ( 43/06-13).
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Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 5.11.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K020252
Spisová
značka:

2K/14/2013

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TWISTA,
spol. s r.o., so sídlom Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 458 554, správcom ktorého je JUDr.
Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Milošovi Hnatovi, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu hotových výdavkov vo výške 373,14 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 03.05.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na
predbežného správcu položka 31/2013 (10/05-13).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Miloša Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške
489,90 eura zloženého dňa 03.05.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného
správcu položka 31/2013 (10/05-13).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2013
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JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K020253
28K/43/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Igor Matieska, nar.
07.05.1981, bydliskom Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza, 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 určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie
správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto

rozhodol
Správcovi Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín,
IČO 45 462 801, značka správcu S1433 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K020254
28K/72/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Panák, nar.
02.06.1973, bydliskom Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, ktorý má pozastavenú podnikateľskú činnosť
pod obchodným menom Peter Panák s miestom podnikania Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, IČO 40
497 445, zastúpený JUDr. Marekom Pavlíkom, advokátom, so sídlom L. Novomeského 2695/1, 911 08
Trenčín, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 50 859,72 eura, ktoré sú vedené v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/S-1 až 7/S-41.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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.).

Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

K020255
28K/34/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Sluková, nar.
18.04.1980, bydliskom Radobica 156, 972 48 Horná Ves, uznesením č.k. 28K/34/2012-154 zo dňa
09.10.2013 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3 481,14 eura, ktoré sú vedené v zozname
pohľadávok pod č. 1/D-1 až 1/D-10 a v časti pohľadávky vo výške 978,80 eura, ktorá je vedená v
zozname pohľadávok pod č. 11/D-11 (spolu pohľadávky v celkovej sume 4 459,94 eura).
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K020256
Spisová
značka:

28K/34/2013

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BTTS, s. r. o. v konkurze
so sídlom Mládežnícka 1453/1, 020 01 Púchov, IČO 36 350 397, 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 určenie paušálnej odmeny za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Mgr. Dušanovi Divkovi, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1227 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 2 370,03
eura.
II. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
III. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila správcovi JUDr. Mgr. Dušanovi Divkovi, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku
346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, časť paušálnej odmeny vo výške 804,89 eura,
a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg.
41/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K020257
Spisová
značka:

23K/22/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bernd Heselhaus, nar. 28.01.1972, Nový
Rad 173/26, 930 13 Horné Mýto, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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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 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Bernd Heselhaus, nar. 28.01.1972, Nový Rad
173/26, 930 13 Horné Mýto.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K020258
Spisová
značka:

36K/9/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MLZ Invest, s.r.o., so
sídlom Hlavná 29, 917 01 Trnava, IČO: 43 942 482, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21335/T, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom
kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Mgr. Eve Timár Myjavcovej, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01
Šaľa, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
761,88 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 761,88 eura evidovaného
pod pol. reg. D19 132013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020259
Spisová
značka:

23K/7/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HARMANN, s.r.o.,
Študentská 39, 917 00 Trnava, IČO: 36 220 710, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 10271/T, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Barbore Volárovej, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného
správcu vo výške 783,09 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 783,09 eur evidovaného pod
pol. reg. D19 117 2013 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Barbore Volárovej, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Piešťany, nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného
Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správcu vo Vydavateľ
výške 783,09
eur.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Učtáreň Okresného súdu Trnava
je p o v ian n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
Konkurzy
OV 218/2013
Deň vydania:
12.
novembra 2013
preddavku
na úhradu odmeny a výdavkovreštrukturalizácie
predbežného správcu vo výške
783,09 eur
evidovaného
pod
pol. reg. D19 117 2013 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K020260
25K/33/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Opalek, nar.
16.5.1952, Viničná 6604/10, Biely Kostol, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Kollárová 34, Trnava, IČO: 36 669 415, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z
pridanej hodnoty vo výške 132,77 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.11.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020261
23K/14/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A,
821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464, právne zastúpený: verita, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Lenka Mazúchová, nar. 05.08.1975,
bytom Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Lenka Mazúchová, nar. 05.08.1975, bytom Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká
Paka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu
s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Lenka Mazúchová, nar. 05.08.1975, bytom Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká
Paka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že
budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s
poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
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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budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Slovenskej
republiky
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa vMinisterstvo
lehote 20 spravodlivosti
dní od doručenia
tohto
uznesenia vyjadril, či súhlasí s
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu
bez
nariadenia
pojednávania.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20
dní od doručenia
tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
Konkurzy
a
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude
na jeho majetok vyhlásený konkurz.
reštrukturalizácie
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s
poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Jana Tóthová, sudkyňa
K020262
Spisová
značka:

23K/14/2013

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/14/2013
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:

zast.:

PRO CIVITAS, s.r.o.
IČO: 45 869 464
so sídlom: Astrová 2/A
821 01 Bratislava
verita, s.r.o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava

proti dlžníkovi:

Lenka Mazúchová
bytom Čukárska Paka 45
930 51 Veľká Paka

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
sudkyňa

nariaďuje pojednávanie na deň

18.12.2013

o

na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 150

09.15

hod.

posch.: prízemie

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás
súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili 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 urobte návrh 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 !
*) Ak ide o ďalšie pojednávanie, prečiarknite celý tento odsek !
OKRESNÝ SÚD TRNAVA v Trnave, dňa 06.11.2013
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné ! Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť
zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
Sekcia edičných činností
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................,
Redakcia Obchodného a
vestníka
má hrubý hodinový zárobok ........................................Eur
jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
je od ..................... do .................... hodín.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce
76 na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................

*) Ak ide o ďalšie pojednávanie, prečiarknite celý tento odsek !
OKRESNÝ SÚD TRNAVA v Trnave,
dňa 06.11.2013
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr.
Jana Tóthová
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z.
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Konkurzy a
P O218/2013
UČENIE
OV
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
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 hrubý hodinový zárobok ........................................Eur a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:
Podp
is:
O.s.p. č. 14 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom
vypočutý)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.11.2013
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K020263
Spisová
značka:

23K/14/2013

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 23K/14/2013
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A,
821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464
proti dlžníkovi: Lenka Mazúchová, bytom Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň
18.12.2013 o 09.15 hod.
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 150, na prízemí Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľa
PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464
a veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka a to
1./ Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava
2./ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ 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 predvolanie svedkov, na ktorých
sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste
predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukazSekcia
doneste
so sebou.
edičných
činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlooznačiť
redakcie:všetky
Námestie
slobodynajneskôr
12, Bratislava
Účastníci sú povinní predložiť alebo
dôkazy
do vyhlásenia uznesenia, ktorým
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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.
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2./ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Upovedomení veritelia
majú právo
zúčastniť
sa pojednávania.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to Konkurzy
potrebné, urobte
včas, ešte pred týmto pojednávaním,
a
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
potrebné návrhy, aby súd zadovážil listinyreštrukturalizácie
a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba,
alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých
sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste
predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy 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.

JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.11.2013
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K020264
Spisová
značka:

36K/42/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: POLMA, s.r.o., so sídlom Skladová 2, 917
01 Trnava, IČO: 36 240 435, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka
č. 12398/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: POLMA, s.r.o., so sídlom Skladová 2, 917 01 Trnava,
IČO: 36 240 435.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020265
Spisová
značka:

36K/38/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marta Kelemenová, nar.
27.09.1964, Lesná ulica 864/11, 930 28 Okoč, správcom majetku ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so
sídlom kancelárie 919 28 Bučany č. 258, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Lukášovi Vidličkovi, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany č. 258,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura evidovaného pod pol. reg.
D19 13613, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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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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

Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Lukášovi Vidličkovi, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany č. 258,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny
a výdavkov
Konkurzy
a predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
OV 218/2013
Deň vydania: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura evidovaného pod pol. reg.
D19 13613, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.11.2013
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K020266
Spisová
značka:

25K/33/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Real Estate, s. r. o.,
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 696 796, právne zastúpený: Malata, Pružinský, Hegedüš
& Partners, s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: COM - BYT, s. r. o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 24564/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: COM - BYT, s. r. o. , Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 288 667 predbežného správcu JUDr. Štefana Dostála, Robotnícka 79, 905 01 Senica.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.11.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K020267
Spisová
značka:

25K/18/2012

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu: JUDr. Heleny Kosorínovej a JUDr. Ľubice Břouškovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu GAPEJA, s.r.o., Hlavná 918/2, 924 01 Galanta, IČO: 35 850 965, správcom majetku
ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o návrhu správcu
na nariadenie predbežného opatrenia voči odporcovi v 1/ rade Správe katastra Senec, v 2/ rade
spoločnosti GLANCE HOUSE, s.r.o., Štúrova 129, 093 01 Vranov Nad Topľou, IČO: 36 796 425 a 3/
rade COMMERCIAL DEVELOPMENT INVESTMENT LTD., so sídlom 15 Stopher House, Webber
street, London SE 10 RE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 43 355 03 na
odvolanie odporcu v 2/ rade: GLANCE HOUSE, s.r.o, Štúrova 129, 093 01 Vranov Nad Topľou, IČO: 36
796 425, zast: Consilior Iuris, s.r.o., advokátska kancelária, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, v mene
ktorej koná JUDr. Róbert Dupkala, proti uzneseniu Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 25K/18/2012 - 832,
zo dňa 05.08.2013, takto
rozhodol
Súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 25K/18/2012 - 832, zo dňa 05.08.2013,
potvrdzuje.
Žiadnemu z účastníkov sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Bratislave dňa 8.10.2013
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K020268
Spisová
značka:

1K/17/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: O.C.-MARÍNA,
s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1, 029 01 Námestovo, IČO: 36 375 063, správcom ktorého je: JUDr. Václav
Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Václavovi Jaroščiakovi, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K020269
1K/17/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: O.C.-MARÍNA,
s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1, 029 01 Námestovo, IČO: 36 375 063, správcom ktorého je: JUDr. Václav
Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s. na vstup do konania v rozsahu pohľadávok vo výške 527,94 €, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, v časti pohľadávok
zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 8 -10, vo výške 527,94 eur.
Slovenskej republike - Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému úradu Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.

Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K020270
Spisová
značka:

1R/2/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LOSS, s.r.o., Bystrická
cesta 2221, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 375 926, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so
sídlom kancelárie: Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v časti o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, v celkovej
výške 24.423,79 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 145 - 151, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republike - Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému úradu Žilina, Janka
kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K020271
2K/24/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gulčík, nar.
25.09.1963, bytom (miestom podnikania) Horelica 361, 022 01 Čadca, (IČO: 32 236 221), uznesením
č.k. 2K/24/2012-146 zo dňa 04.10.2013 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 192.340,99 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020272
4K/10/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Devečka, nar.
14.10.1959, bytom Lipová 525/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpeného: BUKNA, advokátska
kancelária, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 1683, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 865 044,
správcom ktorého je: Ing. Ivan Kravárik, soSekcia
sídlom
kancelárie
edičných
činnostíso sídlom kancelárie Garbiarska 905,
P.O.Box 64, 031 01 Liptovský Mikuláš, Redakcia
o návrhuObchodného
správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného
vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
rozvrhu výťažku, takto
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

81

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: 12. novembra 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Devečka, nar.
14.10.1959, bytom Lipová 525/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpeného: BUKNA, advokátska
kancelária, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 1683, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 865 044,
správcom ktorého je: Ing. Ivan Kravárik, so sídlom kancelárie so sídlom kancelárie Garbiarska 905,
P.O.Box 64, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
OV 218/2013

Zrušuje konkurz na majetok úpadcu Ing. Milana Devečku, nar. 14.10.1959, bytom Lipová 525/6, 031
01 Liptovský Mikuláš, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku,
písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 5.11.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K020273
Spisová
značka:

4K/28/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo veci
Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: REaMOS, spol. s r.o., so sídlom Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
31 584 217, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: REaMOS, spol. s r.o., so sídlom Nábrežná 1212, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 584 217.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 5.11.2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020274
Spisová
značka:

4K/1/2009

Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka: METAL PARTS, spol. s r. o.,
so sídlom Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 36 008 052, správcom ktorého je: JUDr. František Feník,
so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Odvoláva správcu: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina,
z funkcie správcu dlžníka: METAL PARTS, spol. s r. o., so sídlom Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO: 36
008 052.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 5.11.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020275
2K/8/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Gluch, nar.
19.02.1981, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina (IČO: 37 093 193), uznesením č.k. 2K/8/2011-204 zo dňa
02.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 1.594,69 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 25.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020276
2K/31/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Dušana Koptáka,
nar. 24.08.1955, bytom Limbová 3054/4, 010 07 Žilina, (IČO: 10 953 337), uznesením č.k. 2K/31/2011160 zo dňa 02.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v
rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 245,34 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 25.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 218/2013

Deň vydania: 12. novembra 2013

JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020277
2K/29/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marty Krivačkovej, nar.
15.07.1957, bytom 029 52 Hruštín 191, (IČO: 32 258 160), uznesením č.k. 2K/29/2011-305 zo dňa
03.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 78.475,11 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020278
2K/20/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KURZ SLOVAKIA, spol. s
r.o., so sídlom 023 02 Krásno nad Kysucou 292, IČO: 36 370 479, uznesením č.k. 2K/20/2010-191 zo
dňa 03.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 12.122,51 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 26.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020279
2K/1/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Ing. František Janiš, nar.
17.05.1957, bytom 023 41 Nesluša 232, uznesením č.k. 2K/1/2013-84 zo dňa 04.10.2013 potvrdil
prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
16.571,51 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020280
2K/5/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Mariána Šimovčiaka,
nar. 06.09.1982, bytom Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš, uznesením č.k. 2K/5/2013-90 zo dňa
04.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených
Sekcia edičných činností
pohľadávok vo výške 1.308,07 eur, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
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reštrukturalizácie
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Mariána Šimovčiaka,
nar. 06.09.1982, bytom Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš, uznesením č.k. 2K/5/2013-90 zo dňa
04.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 1.308,07 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
OV 218/2013

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020281
2K/4/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVITEĽ MK, s.r.o., so
sídlom Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 36 432 644, uznesením č.k. 2K/4/2013-137 zo dňa
04.10.2013 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500,
Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.669,88 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020282
1K/25/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: city golf, s.r.o.,
Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 44 612 761, uznesením č.k. 1K/25/2011-156 zo dňa 04.10.2013
povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 499 500, Daňový úrad Žilina, v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2.618,57 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 29.10.2013.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K020283
Spisová
značka:

4K/29/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Čierne, so sídlom 023 13 Čierne, IČO: 00222348, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Poľnohospodárske družstvo Čierne, so sídlom 023 13
Čierne, IČO: 00222348.
Poučenie:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 12. novembra 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;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 6.11.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 12. novembra 2013

K020221
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/19/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tóth
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šebastovce 122, 040 17 Šebastovce, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 224 438
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Ján Tóth, bytom Šebastovce 122, nar.
20.6.1959, obchodný názov: Ján Tóth, miesto podnikania: Šebastovce 122, IČO: 17 224 438,
takto
rozhodol:
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Tóth, bytom Šebastovce 122,
nar. 20.6.1959, obchodný názov: Ján Tóth, miesto podnikania: Šebastovce 122, IČO: 17 224 438.
Zb avuj e
konkurznej podstaty.

JUDr. Gabrielu Jablonskú, advokátku, Letná 47, Košice funkcie správcu

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach
V Košiciach dňa 5. novembra 2013

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K020222
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/309/1997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Nákladná automobilová doprava,
štátny podnik v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Južná tr. 125, 040 01 Košice, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 683 223
Súd zverejňuje iné:

2K/309/1997-237
Predvolanie

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Nákladná automobilová doprava, štátny
podnik v likvidácii, Južná tr. 125, Košice, IČO: 31 683 223
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Nariaďuje o s o b i t n é

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 12. novembra 2013

prieskumné pojednávanie na deň 9. decembra 2013 o 10.15 hod.

v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice v pojednávacej miestnosti č. 212/II. posch.
Na pojednávanie súd predvoláva:
1.

správcu konkurznej podstaty: JUDr. Iveta Petejová, Tomašíkova 23, Košice

2.

opatrovníka úpadcu:

Mgr. Zuzana Maruniaková, Sov. hrdinov 200/33, Svidník

3.
konkurzných veriteľov, ktorí po prieskumnom pojednávaní konanom dňa 14.4.1999 písomne
na Krajskom súde v Košiciach prihlásili svoje pohľadávky proti úpadcovi.
P o u č e n i e:
Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods. 2 O.s.p., že účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti podľa ods. 1 najneskôr na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca,
o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca
vylúčený. Na neskôr podanú námietku zaujatosti súd prihliadne len vtedy, ak účastník nebol poučený
podľa odseku 1. Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich
pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14 ods.
1 O.s.p.) V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti súd neprihliadne.

V Košiciach dňa 7. novembra 2013

JUDr. Drahomíra Brixiová
samosudkyňa
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