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Deň vydania: 5. apríla 2013

K005780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzbecká 11694/24, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.5.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Benko
Sídlo správcu:
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2012 S1478
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Benko, správca konkurznej podstaty úpadcu - Erika Horváthová, bytom Uzbecká
11694/24, 821 06 Bratislava, narodená 6.5.1969 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 14, 811 018 Bratislava, v pracovných dňoch v
čase 09.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na č.: 02/32202122.

K005781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzbecká 11694/24, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.5.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Benko
Sídlo správcu:
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2012 S1478
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Erika
Horváthová, bytom Uzbecká 11694/24, 821 06 Bratislava, narodená 6.5.1969 (ďalej len "Úpadca")
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava č. k. 2K/62/2012 zo dňa
6.3.2013 uverejneným v Obchodnom vestníku č. 50/2013 dňa 12.3.2013 vyhlásený konkurz a za
správcu Úpadcu bol ustanovený Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 018
Bratislava.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee
of bankrupt Erika Horváthová, adress Uzbecká 11694/24, 821 06 Bratislava, born on 6.5.1969,our duty
is to inform you, that the District Court in Bratislava No. 2K/62/2012 dated 6.3.2013 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 50/2013 from 12.3.2013 proclaimedbankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Marek Benko, adress Šoltésovej 14, 811 018 Bratislava as the trustee
of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection
with
the
provision
§
199
sec.
9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
ods.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application
(§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd(§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken Into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
OV 66/2013

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the
affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched,
whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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). To the claim shall be
attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent,
or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
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together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
OV 66/2013

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Mgr. Marek Benko, správca/ trustee of the bankrupt

K005782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 237
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru
2M elektro.sk, s.r.o.

Deň konania: 17.12.2012
Čas konania: 17.00 hod.
Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV
Číslo konkurzného konania: 4K/6/2012
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Katarína Horváthová – predseda VV

Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo
- DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania
schopnosti považujú za prítomných.
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OV 66/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 5. apríla 2013

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia, 2. Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný
majetok úpadcu, 3.Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ – predseda. Veriteľský výbor je
uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru
(SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK,
s.r.o., Sociálna poisťovňa) a na základe uvedeného sa taktiež považujú za prítomných.

2.

Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená žiadosť správcu o vydanie súhlasu s udelením
záväzného pokynu. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne za
schválenie predloženého návrhu v celom rozsahu.

Hlasovanie:
Za:
1. SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová
s nasledovnou úpravou: najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom
prijatá, by nemala klesnúť pod 80% ceny zverejnenej v Obchodnom vestníku,
2. EROCOMM SK, s.r.o. v znení doplnenia SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava –
poverená Mgr. Katarína Horváthová,
3. Sociálna poisťovňa v znení doplnenia SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava –
poverená Mgr. Katarína Horváthová,

Proti: nikto, Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor jednohlasne schválil predložený návrh správcu v znení
doplnenia SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová
a udeľuje správcovi súhlas s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu,
pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia
ako 80% súpisovej hodnoty majetku

3.

Záver
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Na záver zvolávateľ predseda oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje
predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis
zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne
povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 21.12.2013

Predseda VV

K005783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 237
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru
2M elektro.sk, s.r.o.

Deň konania: 18.1.2013
Čas konania: 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV
Číslo konkurzného konania: 4K/6/2012
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Katarína Horváthová – predseda VV

Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo
- DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania
schopnosti považujú za prítomných.
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Deň vydania: 5. apríla 2013

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia, 2. Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný
majetok úpadcu, pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá,
nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku, 3.Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ – predseda. Veriteľský výbor je
uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru
(SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK,
s.r.o., Sociálna poisťovňa) a na základe uvedeného sa taktiež považujú za prítomných.

2.
Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu,
pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia
ako 50% súpisovej hodnoty majetku

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená žiadosť správcu o vydanie súhlasu s udelením
záväzného pokynu. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne za
schválenie predloženého návrhu v celom rozsahu.

Hlasovanie: Za: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová,
EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor jednohlasne a bez zmien schválil predložený návrh správcu
a udeľuje správcovi súhlas s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu,
pričom najvyššia ponúknutá cena, ktorá bude následne správcom prijatá, nesmie byť nižšia
ako 50% súpisovej hodnoty majetku

3.

Záver

Na záver zvolávateľ predseda oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje
predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis
zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne
povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.

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

OV 66/2013

Deň vydania: 5. apríla 2013

V Bratislave dňa 21.1.2013

Predseda VV

K005784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 237
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo 4. zasadnutia veriteľského výboru
2M elektro.sk, s.r.o.

Deň konania: 7.2.2013
Čas konania: 12.00 hod.
Miesto konania: kancelária zástupcu predsedu VV
Číslo konkurzného konania: 4K/6/2012
Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Katarína Horváthová – predseda VV

Prítomní na zasadnutí v zmysle písomného hlasovania veriteľského výboru: SR - Finančné riaditeľstvo
- DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasovali členovia VV písomne a preto sa na účely uznášania
schopnosti považujú za prítomných.

Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia, 2. Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný

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: 5. apríla 2013
reštrukturalizácie
1.Otvorenie zasadnutia, 2. Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný
majetok úpadcu za najvyššiu ponúknutú cenu, 3.Záver.
OV 66/2013

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril jeho zvolávateľ – predseda. Veriteľský výbor je
uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že písomne hlasovali traja členovia veriteľského výboru
(SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová, EROCOMM SK,
s.r.o., Sociálna poisťovňa) a na základe uvedeného sa taktiež považujú za prítomných.

2.
Udelenie súhlasu s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu za
najvyššiu ponúknutú cenu

Pred hlasovaním bola každému členovi VV doručená žiadosť správcu o vydanie súhlasu s udelením
záväzného pokynu. Traja členovia VV hlasovali podľa ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR písomne za
schválenie predloženého návrhu v celom rozsahu.

Hlasovanie: Za: SR - Finančné riaditeľstvo - DÚ Bratislava – poverená Mgr. Katarína Horváthová,
EROCOMM SK, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor jednohlasne a bez zmien schválil predložený návrh správcu
a udeľuje správcovi súhlas s udelením záväzného pokynu speňažiť hnuteľný majetok úpadcu
za najvyššiu ponúknutú cenu

3.

Záver

Na záver zvolávateľ predseda oznámil, že zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpisuje
predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis
zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne
povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 11.2.2013

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

Deň vydania: 5. apríla 2013

Predseda VV

K005785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ostružlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 234, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.,PhD. Jozef Žitník
Sídlo správcu:
ul.Profesora Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2012/S1196
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Nehnuteľné veci
Popis nehnuteľnej veci

Spoluvl. podiel poznámka Adresa miesta, kde sa Súpisová
nehnuteľná
vec hodnota
nachádza
Pozemok, parc. č. 1037, druh pozemku: Záhrady, 18/21
Majetok
Bohatá
1 430,- €
2
v BSM
výmera 286 m , LV č. 2319, Okres Komárno, k. ú.
Bohatá
RODINNÝ DOM, súpisné č. 38, orientačné č. 73, 1/1
Šurice 73, 980 33 Šurice 5 000,- €
postavený na parc. č. 295, LV č. 623, Okres Lučenec,
k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 291, druh pozemku: Záhrady, 12/24
Šurice
886,36 €
2
výmera 1261 m , LV č. 165, Okres Lučenec, k. ú.
Šurice
Pozemok, parc. č. 292, druh pozemku: Zastavané 12/24
Šurice
80,83 €
2
plochy a nádvoria, výmera 115 m , LV č. 165, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 293, druh pozemku: Zastavané 12/24
Šurice
171,51 €
2
plochy a nádvoria, výmera 244 m , LV č. 165, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 294, druh pozemku: Zastavané 12/24
Šurice
488,52 €
2
plochy a nádvoria, výmera 695 m , LV č. 165, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 295, druh pozemku: Zastavané 12/24
Šurice
120,90 €
2
plochy a nádvoria, výmera 172 m , LV č. 165, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 296, druh pozemku: Zastavané 12/24
Šurice
1 251,86 €
2
plochy a nádvoria, výmera 1 781 m , LV č. 165, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1175/11, druh pozemku: Lesné 2/16
Šurice
3 000,- €
2
pozemky, výmera 32 053 m , LV č. 658, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1176/7, druh pozemku: Lesné 2/16
Šurice
10 200,- €
2
pozemky, výmera 110 669 m , LV č. 658, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1177/17, druh pozemku: Lesné 2/16
Šurice
100,- €
2
pozemky, výmera 1 059 m , LV č. 658, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1175/5, druh pozemku: Lesné 216/20736
Šurice
10,- €
2
pozemky, výmera 1 378 m , LV č. 704, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice

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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Pozemok, parc. č. 1175/6, druh pozemku: Lesné 216/20736
2
pozemky, výmera 187 m , LV č. 704, Okres Lučenec,
k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1175/10, druh pozemku: Lesné 216/20736
2
pozemky, výmera 1 302 m , LV č. 706, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1175/12, druh pozemku: Lesné 216/20736
2
pozemky, výmera 7 783 m , LV č. 706, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1177/7, druh pozemku: Lesné 216/20736
2
pozemky, výmera 7 895 m , LV č. 706, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1186/1, druh pozemku: Lesné 9/144
2
pozemky, výmera 311 107 m , LV č. 715, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1189/1, druh pozemku: Lesné 18000/1728000
2
pozemky, výmera 24 557 m , LV č. 720, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice
Pozemok, parc. č. 1189/2, druh pozemku: Lesné 18000/1728000
2
pozemky, výmera 6 374 m , LV č. 720, Okres
Lučenec, k. ú. Šurice

Deň vydania: 5. apríla 2013
Šurice

1,- €

Šurice

10,- €

Šurice

60,- €

Šurice

60,- €

Šurice

14 500,- €

Šurice

190,- €

Šurice

50,- €

Preradené z oddelenej podstaty zabezpečených veriteľov: CARION UNICOOP, s.r.o., 1. mája 2655/4,
947 01 Hurbanovo, IČO: 36020494

K005786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šoltysová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 795/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2011
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2011 S1624
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, správca úpadcu Emílie Šoltysovej, nar. 05.04.1962, bytom Banícka 795/9,
058 01 Poprad týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon
č. 7/2005 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2011) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania,
že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho
výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici: Hlavná 29, 080 01 Prešov (II. nadzemné
podlažie budovy), v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom objednaní na tel. čísle: 0908 377 301 alebo mailom na
adrese spravca.novosad@gmail.com
JUDr. Peter Novosad, správca

K005787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Máliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1978

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 66/2013
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 5. apríla 2013

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Matičné námestie 1, 022 01 Čadca
4K/26/2012 S1169
4K/26/2012
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvého zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurze na majetok úpadcu: Helena
Máliková, nar.: 29.09.1978, bytom Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu:

4K/26/2012 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

4K/26/2012

Dátum a čas konania:

28.3.2013 o 11:00 hod.

Miesto konania – sídlo kancelárie správcu na:

Matičné námestie 1, 022 01 Čadca

Prítomný zástupca veriteľov: Československá obchodná banka, a.s., v zast. Mgr. Ivana Gáborová
Program prvého zasadnutia :
1. otvorenie
2. pokyny a odporúčania
3. záver
Bod. 1 programu: otvorenie
Zasadnutie so zástupcom veriteľov zvolal na schôdzi veriteľov správca úpadcu za účelom zistenia, či
zástupca veriteľov má otázky v súvislosti so správou konkurznej podstaty úpadcu správcom a či ako
príslušný orgán v zmysle § 82 a nasl. ZKR ukladá správcovi nejaké záväzné pokyny a odporúčania.
Bod 2. programu: odpovede na otázky, záväzné pokyny a odporúčania
Na otázku správcu, či zástupca veriteľov ukladá správcovi nejaký záväzný pokyn alebo odporúčania
týkajúce sa ďalšieho vedenia konkurzu zástupca veriteľov uviedol, že odporúčania ako má správca
ďalej v konkurze postupovať neukladá a vo veci speňažovania majetku bude uložený správcovi
osobitný pokyn.
Bod 3. programu: záver
Zasadnutie bolo ukončené o 11:20 hod..

V Čadci, dňa 28.3.2013

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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Deň vydania: 5. apríla 2013

K005788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo pod Sorožkou
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou, 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
Spisová značka správcovského spisu: S1292
Spisová značka súdneho spisu:
31K 53/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Roľnícke družstvo Pod Soroškou, so sídlom
049 43,Jablonov nad Turňou, IČO: 31 701 230, ustanovený správca konkurznej podstaty oznamuje, že
do správcovského spisu možno nahliadnuť v správcovskej kancelárii na adrese Štúrova 44, Košice po
dohode na emailovej adrese marcincin@centrum.sk, alebo na tel.č 0918 448409.
Ing. Jozef Marcinčin, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01
Košice, zn. správcu: S1292

K005789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Šálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Okružná 2057/12-17, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K 18/2011-101
Spisová značka súdneho spisu:
3K 18/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (Sociálna poisťovňa, a.s. - platiteľ dôchodkových dávok) za mesiac január
2013
391,86
€.
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (Sociálna poisťovňa, a.s. - platiteľ dôchodkových dávok) za mesiac február
2013
391,86
€.
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (Sociálna poisťovňa, a.s. - platiteľ dôchodkových dávok) za mesiac marec
2013 391,86 €.
Mgr.
správca

Andrea

K005790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bley
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 3120/30, 010 01 Žilina
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: 5. apríla 2013
reštrukturalizácie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 3120/30, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Okružná 2057/12-17, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/40/2011 - S1509
Spisová značka súdneho spisu:
3K 40/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 66/2013

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Miroslav Bley, nar. 15.02.1986, bytom Bajzova 3120/30, 010
01 Žilina, sp. zn. 3K/40/2011, právne zastúpeného JUDr. Marianou Matulovou, advokátkou,
Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, týmto v súlade so záväzným pokynom udeleným zástupcom
veriteľov na predaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom
vestníku č. 48/2012 zo dňa 08.03.2012
Vyhlasuje 1. kolo - verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných
ponúk
Predmetom ponukového konania je:
Hnuteľná
vec
–
osobný
automobil
Značka:
VW
Polo
1,9
Tdi
Rok
výroby:
2001
VIN
číslo:
WVWZZZ9NZ2Y006538
Výkon:
74.00
kW
Druh
paliva:
NM
Prevodovka:
manuálna
5
st.
Objem
valcov:
1896.0
cm3
Farba:
šedá
metalíza
tmavá
Počet
majiteľov:
neznámy
Vady: nabúraná ľavá predná strana (poškodený blatník a dvere vodiča); preliačené poškrábané
zadné dvere (kufor), nefunkčný posilňovač riadenia,
poškodené zapínanie
svetiel
Servisná
história:
neznáma
Súpisová hodnota majetku vrátane DPH: 4 000,- €.
I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku
a
za
podmienok
uvedených
ďalej.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu
na tel.: +421 911 881 884, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
andrea.buricova@gmail.com. Obhliadku uvedeného majetku je možné uskutočniť v termíne po dohode
so
správcom.
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť v prípade právnických osôb výpis z
obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je v ňom záujemca
registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho preukazu, alebo
cestovného dokladu.
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu
kancelárie správcu, t. j. na adrese Mgr. Andrea Buricová, Okružná 2057/12-17, 026 01 Dolný Kubín
v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA Miroslav Bley – 3K/18/2011
– NEOTVÁRAŤ“ do 15.04.2013 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu
určenú
vo
zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 15.04.2013 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto
ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
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reštrukturalizácie
ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania.
4)
Ponuku
záujemca
nemôže
meniť,
dopĺňať
ani
vziať
späť.
5)
Ponuka
musí
obsahovať:
označenie
veci
(majetku),
na
ktorý
sa
ponuka
vzťahuje,
návrh
cenovej
ponuky,
označenie
záujemcu,
- doklad o tom, že minimálne 50% z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu vedeného
vo VÚB
banka,
a.
s.,
č.
účtu:
2975934953/0200
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný minimálne 50% z ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu správcu vedený vo
VÚB banka, a. s., č. účtu: 2975934953/0200, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 15.04.2013 do 12.00 hod. V prípade
záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Zvyšok odplaty je povinný víťaz ponukového konania po oznámení správcu, že jeho ponuka je
akceptovaná, zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu
zmluvy so správcom. Všetky náklady na sťahovanie a prepravu znáša úspešný záujemca.
7) Rozhodujúce kritéria pre vyhodnotenie ponúk:
OV 66/2013

1. výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
2. splatnosť záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
3. čas doručenia záväznej ponuky do kancelárie správcu (v prípade rovnakej kúpnej ceny
a zároveň rovnakej splatnosti).
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
so správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, je správca oprávnený osloviť v
poradí ďalšieho záujemcu a jeho záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa
ich pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť
oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie
zmluvy
alebo
nezloží
doplatok
kúpnej
ceny
v
termíne
uvedenom
správcom.
10) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
II. Minimálna akceptovaná ponuková cena:
Správca vyhodnotí ponuky, ktoré ponúknu za uvedený majetok minimálne sumu vo výške zapísanej
súpisovej hodnoty majetku. Záujemcovia môžu v rámci ponukového konania ponúknuť aj nižšiu sumu,
pričom tieto ponuky budú správcom vyhodnotené len v prípade, že žiadny zo záujemcov neponúkne
za majetok aspoň sumu zodpovedajúcu výške zapísanej súpisovej hodnoty.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zrealizuje otváranie obálok so záväznými ponukami správca
v nasledujúci pracovný deň dňa 16.04.2013 o 10:30 hod. v kancelárii správcu. Otvárania obálok sa
môže, po telefonickom dohovore so správcom, zúčastniť zástupca veriteľov, prípadne každý
záujemca, ktorý predložil do verejného ponukového konania záväznú ponuku.
IV. Vyhodnotenie ponúk
Po otvorení obálok správca vyhodnotí predložené záväzné ponuky najneskôr do 3 dní odo dňa
otvárania obálok. V rámci vyhodnotenia správca spracuje odporučenie pre zástupcu veriteľov, v
ktorom
označí
najvýhodnejšiu
záväznú
ponuku.
Následne správca vyhodnotenie verejného ponukového konania predloží príslušnému orgánu v zmysle
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len ZKR) na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia predmetu
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reštrukturalizácie
len ZKR) na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia predmetu
ponukového konania správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku správca označil za
výhodnú, pričom platí, že správca môže označiť za výhodnú aj viac ako jednu záväznú ponuku. V
takom prípade je príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo správcom označených záväzných
ponúk. V prípade, že príslušný orgán v zmysle ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu
ponukového konania v prospech konkrétneho záujemcu, správca zrealizuje všetky právne úkony
potrebné k realizácii speňaženia majetku v prospech záujemcu odsúhlaseného príslušným orgánom.
OV 66/2013

V Bratislave dňa 29.03.2013
Mgr.
správca

Andrea

Buricová

K005791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Štaffen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Okružná 2057/12-17, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K 4/2013 S1509
Spisová značka súdneho spisu:
1K 4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam

čísla

účtu

správy

majetku

pre

účely

zloženia

kaucie

Mgr. Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Richard Štaffen, nar:. 08.07.1969,adresa:
Jura Hronca 3407/3, 010 15 Žilina, týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné
zložiť kauciu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky veriteľov. Účet pre uvedený účel je
vedený vo
VÚB
banke,
a.s.,
číslo
účtu:
3120742256/0200.
V

Dolnom

Mgr.
správca konkurznej podstaty

Kubíne

dňa,

Andrea

01.04.2013
Buricová

K005792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Mašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mašková 76, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 035 807
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.,PhD. Jozef Žitník
Sídlo správcu:
ul.Profesora Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 37/2011/S1196
Spisová značka súdneho spisu:
2K 37/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty
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Deň vydania: 5. apríla 2013

Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 7.515,71 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku (vrátane rezervy
na budúce pohľadávky proti podstate): 4.983,33 EUR
Poučenie správcu: V súlade s ust.§101 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určujem veriteľskému výboru (súdu) lehotu
20 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
v Obchodnom vestníku na jeho schválenie, prípadne na uplatnenie odôvodnených námietok podľa §98
ods.3 ZKR.
V zmysle ust.§50 ods.3 Vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. a §98 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správca poučuje
nezabezpečených veriteľov, že môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu v kancelárii správcu v
dňoch Po-Pia, v čase od 8.30 - 14.30 hod. a že odôvodnené námietky voči návrhu konečného rozvrhu
výťažku môžu uplatniť prostredníctvom veriteľského výboru (súdu) v lehote 20 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku. Ing. Jozef Žitník,PhD., správca

K005793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Domus Petra s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 461
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011 S1243
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Týmto zverejňujem informáciu o zmene (oprave) bankového účtu uvedeného v OV č. 22/2013 zo dňa
31.01.2013
Mgr. Ing. Róbert Havlát, konkurzný správca úpadcu: DOMUS PETRA s.r.o., so sídlom Pod Sokolice
1C/6673, 911 01 Trenčín, IČO: 36 798 461, zapísaného v OR OS Bratislava I., v oddieli Sro, vložka č.
78374/B v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávky iného veriteľa majú popierajúci veritelia možnosť skladať kauciu vo výške 350,- EUR na
bankový účet vedený vo VÚB Banke, a.s., číslo účtu 2442306858/0200, resp. 2430948458/0200
pričom variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca

K005794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IZOGLAS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 112, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2012 S1337
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2012
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Druh podania:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 5. apríla 2013

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V súlade s ust. § 34 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 20.05.2013 o 10,00 hod v
kancelárii správcu, vo Zvolene, Nám. SNP 70/36, 2. poschodie, s nasledovným programom : 1/
Otvorenie, 2/ Správa o stave konkurzného konania, 3/ Voľba veriteľského výboru, 4/ Rozhodovanie o
výmene správcu, 4/ Záver. Veritelia, resp. ich zástupcovia, pri prezentácii v čase od 9,30 hod do
10,00 hod, predložia doklad totožnosti a písomné plnomocenstvo k zastupovaniu s úradne
osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Zástupcovia veriteľov právnických osôb predložia okrem
písomného plnomocenstva aj aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako dva mesiace.
Vo Zvolene, dňa 02.04.2013.

JUDr. Viera Cibulová, SKP

K005795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č.39 peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu.
Deň zápisu 26.03.2013

K005796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bystrík Sorád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 3610/49, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2013 S1221
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Mierové námestie č. 940/1, 924 01 Galanta ako správca dlžníka :
Bystrík Sorád, nar. 8.11.1961, bytom Hospodárska 3610/49, Trnava týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Mierové námestie č. 940/1
(budova Mestského úradu v Galante, III. poschodie), 924 01 Galanta, a to počas pracovných dní
v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na : novakova@advokatky.net alebo
telefonicky na tel. č.: 0905 538 854 alebo 048/4145373.
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JUDr. Viera Nováková, správca

K005797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Hláčik - Firma PR & A
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno 326, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 841 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 80/2011-S699
Spisová značka súdneho spisu:
2K 80/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zrážky z dôchodku, tak ako môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, vo výške 216, 84 €.
Vo Zvolene 2.4.2013
JUDr. Ivana Gajdošíková

K005798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Hláčik - Firma PR & A
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno 326, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 841 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 80/2011-S699
Spisová značka súdneho spisu:
2K 80/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Ing. Pavel Hláčik – Firma PR & A, s miestom
podnikania 976 62 Brusno, Kúpeľná 326, IČO 17 841 771, týmto podľa § 101 ods. 1 ZKR
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku:
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1.1. Vyhlásenie konkurzu:
Dňa 30.12.2011 podal Ing. Pavel Hláčik – Firma PR & A, s miestom podnikania 976 62 Brusno,
Kúpeľná 326, IČO 17 841 771 na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorého
súčasťou bol aj návrh na oddlženie. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vo výške 663,88 € uhradil na účet súdu (jeho nespotrebovaná časť bola neskôr prevedená k rukám
správcu, pričom sa stala súčasťou všeobecnej podstaty).
Konkurzné konanie voči dlžníkovi bolo začaté Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
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Konkurzné konanie voči dlžníkovi bolo začaté Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
12.1.2012, pričom toto bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2012 zo dňa 18.1.2012. Následne
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 80/2011-40 zo dňa 20.1.2012, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 18/2012 zo dňa 26.1.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a do funkcie správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Ivana Gajdošíková, správca so sídlom
960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 146/13. Na základe tohto uznesenia začal správca vykonávať svoju
funkciu. Úpadca Ing. Pavel Hláčik v období rokov 1991-2012 vykonával podnikateľskú činnosť pod
obchodným menom Ing. Pavel Hláčik – Firma PR & A, s miestom podnikania 976 62 Brusno, Kúpeľná
326, IČO: 17 841 771. Predmetom činnosti úpadcu boli najmä obchodná činnosť s obuvou,
potravinami, priemyselným a drogériovým tovarom. Úpadca bol zapísaný v živnostenskom registri
Obvodného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra 861-3003. Podnikateľskú činnosť
ukončil ku dňu 31.7.2012.
OV 66/2013

1.2. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok:
V konkurze si uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkom 13 nezabezpečení veritelia s celkovou
sumou prihlásených pohľadávok vo výške 62.632,21 €. Z toho však na prihlášku 1 veriteľa s celkovou
sumou prihlásenej pohľadávky 33.260,91 € sa neprihliada. Správca poprel pohľadávky v celkovej
výške 4.062,79 €. Zistené boli teda pohľadávky v celkovej výške 25.308,51 €.

1.3. Súpis podstaty:
Úpadca v čase vyhlásenia konkurzu nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť a nebol zamestnaný.
Úpadca je v súčasnosti invalidným dôchodcom a jeho jediným príjmom je invalidný dôchodok. Časť
dôchodku vo výške, ako je možné príjem postihnúť výkonom rozhodnutia, bol zahrnutý do všeobecnej
podstaty. Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného úpadcom a ďalších podkladov
(§ 73 ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinnosti úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§
75 ZKR), ohliadok a fyzických inventúr majetku úpadcu a prihlásených pohľadávok vyhotovil v zmysle
§ 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý v zmysle § 76 ods. 3 ZKR pravidelne aktualizoval.
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 53/2012 zo dňa 15.3.2012, č. 77/2012 zo dňa 20.4.2012, č.
90/2012 zo dňa 11.5.2012, č. 109/2012 zo dňa 7.6.2012, č. 132/2012 zo dňa 11.7.2012, č. 175/2012
zo dňa 11.9.2012, č. 192/2012 zo dňa 4.10.2012, 217/2012 zo dňa 9.11.2012, č. 4/2013 zo dňa
7.1.2013, 28/2013 zo dňa 8.2.2013, a č. 53/2013 zo dňa 15.3.2013. Odporovateľné právne úkony
úpadcu správca nezistil. Správca nezistil ani majetok zabezpečujúci úpadcove záväzky.

1.4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by
mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

1.5. Schôdza veriteľov
Dňa 6.03.2012 správca v obchodnom vestníku č. 46/2012 zvolal prvú schôdzu veriteľov. Schôdza sa
uskutočnila dňa 26.4.2012 o 9:00 hod. v kancelárii správcu na ul. J. Kozáčeka 146/13 vo Zvolene. Na
prvej schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Sociálna poisťovňa, pobočka Banská
Bystrica. Prezenčnú listinu a zápisnicu z prvej schôdze veriteľov správca doručil súdu dňa 26.4.2012.
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Deň vydania: 5. apríla 2013

Na prvej schôdzi veriteľov správca súčasne zvolal stretnutie so zvoleným zástupcom veriteľov. Toto sa
uskutočnilo v kancelárii správcu dňa 26.4.2012 o 10:00 hod. Na tomto stretnutí bol správcovi uložený
záväzný pokyn, ako postupovať pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu.

1.6. Speňaženie konkurznej podstaty:
V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo k zabezpečeniu
k speňaženiu majetku úpadcu podľa pokynu zástupcu veriteľov v troch
– prvé kolo predaja za 100 % hodnoty, druhé kolo za 75 % hodnoty
hodnoty majetku. Zároveň boli vykonávané zrážky z dôchodku cestou
ako je ich možné postihnúť výkonom rozhodnutia.

peňažnej hotovosti úpadcu,
kolách predajom mimo dražbu
majetku a tretie kolo za 50 %
Sociálnej poisťovne vo výške,

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ:
2.1. Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty:
Speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný výťažok v celkovej výške 5.295,50 € (
finančná hotovosť úpadcu 663,88 € + 1.871,68 € speňaženie majetku + 2.759,94 € zrážky z dôchodku
).
2.2. Pohľadávky proti podstate:
V konkurze boli uplatnené a správcom uznané nasledovné pohľadávky proti podstate v celkovej výške
-

85,91 € - uhradené :

Poštovné
Cestovné
Overovanie
kancelársky materiál

-

29,35 €
28,90 €
1€
26,66 €

2.323,57 € - uhradené

odmena SKP do 1. schôdze veriteľov

-

2 323,57 €

636,40 € - neuhradené

Odmena SKP z výťažku

-

636,40 €

9,30 € - neuhradené

súdny poplatok

-

9,30 €

675,96 € - neuhradené

Sociálna poisťovňa - proti podstate

-

675,96 €

10,- € - neuhradené

Náklady vydania výťažku a ukončenia konkurzu
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SPOLU: 2.409,48 € uhradené, a suma 1.331,66 € neuhradené.
2.3. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
Na uspokojenie veriteľov zo všeobecnej podstaty je určená suma 1.554,36 € (celkový výťažok zo
speňaženia 5.295,50 € - pohľadávky proti podstate 3.741,14 € ). Táto suma bude rozpočítaná medzi
nezabezpečených veriteľov pomerne k celkovej výške priznaných pohľadávok veriteľov nasledovne:
P.č.

Veriteľ

Prihlásené

k úhrade

1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

342,24 €

21,02 €

230,67 €

14,17 €

391,83 €

24,06 €

4 684,11 €

287,68 €

1 359,03 €

83,47 €

265,97 €

16,33 €

5 085,67 €

312,34 €

400 €

24,57 €

3 878 €

238,20 €

5 021,03 €

308,37 €

3 649,53 €

224,14 €

Vienna Insurance Group
Bratislava, Štefanovičova 4
IČO 00 585 441
2

SR - Krajský súd v Bratislave
813 66 Bratislava, Záhradnícka 10
IČO 215 759

4

Profidebt Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Mliekarenská 10
IČO 35 925 922

5

SR - Daňový úrad Banská Bystrica
Basnká Bystrica, Nová ulica 13

6

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
851 01 Bratislava, Einsteinova 25
IČO 35 942 436

7

SR - Slovenská obchodná inšpekcia
Bratislava, Prievozská 32

8

Slovenská konsolidačná a.s.
BA, Cintorínska 21

9

JUDr. Vladimír Nosko -SKP
úpadcu Pivovar Urpín , s.r.o.
97613 Slovenská Ľupča, Lesnícka 12

10

Ing. Peter Ďurko
BB, Mládežnícka 22

11

Slovenská konsolidačná a.s.
BA, Cintorínska 21

12

Slovenská sporiteľňa, a.s.
83237 BA, Tomášikova 48

Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť
odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Vo Zvolene 3.4.2013
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca úpadcu

K005799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIKU-SLOV, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská cesta 8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 697 526
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2011 S859
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk v treťom kole ponukového konania za účelom speňažovania
majetku úpadcu
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/67/2011-191 zo dňa 26. 1. 2012 som bol ustanovený
za správcu majetku úpadcu SIKU-SLOV, spol. s.r.o. v konkurze, sídlom Moldavská cesta 8, 040 01
Košice, IČO: 31 697 526 (ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu
tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 3.
februára 2012 v čiastke 24/2012 a účinným sa stalo dňa 4. februára 2012.
Druhou schôdzou veriteľov, ktorá sa konala dňa 10. decembra 2012 v sídle správcu, bol zvolený za
zástupcu veriteľov veriteľ SR – Daňový úrad Košice. SR – Daňový úrad Košice dňa 19. decembra
2012 doručil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu sp. zn.
9800550/5/3750814/2012. Plné znenie záväzného pokynu bolo publikované v Obchodnom vestníku
SR v čiastke OV 9/2013 zo dňa 14. januára 2013 (ďalej len „záväzný pokyn”). Z dôvodu, že druhé kolo
ponukového konania bolo dňa 2. apríla 2013 správcom a zástupcom veriteľov vyhodnotené ako
neúspešné, v súlade so záväzným pokynom preto vyhlasujem tretie kolo ponukového konania za
účelom speňažovania majetku úpadcu s týmito podmienkami:
Predmetom ponukového konania je hnuteľný majetok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty
úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 59/2012 zo
dňa 23. marca 2012 a OV č. 76/2012 zo dňa 19. apríla 2012 a to:

Hnuteľná vec

počet
stav
kusov
PC – stôl písací
1 opotrebovaný
Písací stôl
2
opotrebované
PC – stôl rohový
2
opotrebované
Kancelárska stolička 3 opotrebované
Stolička kreslová
3 opotrebované
Chladnička Liebherr 1 opotrebovanáKT 1733
funkčná
Sedacia súprava
opotrebovaná
rohová
1 - roztrhaná
Kopírovací stroj
1 opotrebovaný

spoluvl. podiel
úpadcu
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

súpisová
hodnota
30 €
30 €
100 €
18 €
24 €
100 €

1/1

50 €

1/1

100 €
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Kopírovací stroj
Minolta EP 1054
Tlačiareň
Tally T 2130g
Tlačiareň HP
laserjet III
Tlačiareň HP
laserjet 1200
Počítač nez. zostava

1

opotrebovaný
- funkčný
1 opotrebovaná
- nefunkčná
1 opotrebovaná
- nefunkčná
1 opotrebovaná
- funkčná
2 opotrebované

Monitor AOC
1 opotrebovaný
LM 520A
- funkčný
Telefax
opotrebovaný
Minolta HF 300A
1 - funkčný
CD mechanika
1 opotrebovaná
Teac W58E
- nefunkčná
Ventilátor
1 opotrebovaný
Tokaido
- nefunkčný
Vysávač
1 opotrebovaný
ETA 0405
- nefunkčný
Mikrovlnná rúra
1 opotrebovaná
Sharp R302
- funkčná
Kovová pokladňa
1 opotrebovaná
príručná
Spisové zakladače 40 opotrebované
Skriňa kancelárska
opotrebovaná
vysoká 2-zásuvná 1
Kancelárske potreby
neopotrebované
súbor : faxový papier,
spinky, papiere, farba na pečiatky
Kuchynský riad
súbor opotrebované
šálky, príbor, taniere
Kanc. nábytok
súbor opotrebované
skriňa 2-krídlová malá,
skriňa 4-šuplíková
skriňa 4-policová veľká,
skriňa 3-policová veľká
konferenčný stôl malý,
stôl pod kopírovací stroj malý
Osobné MV
1
Mercedes C 220
r.v. 2000, KE-SIKU 1

Deň vydania: 5. apríla 2013

1/1

100 €

1/1

20 €

1/1

30 €

1/1

50 €

1/1

100 €

1/1

30 €

1/1

30 €

1/1

16 €

1/1

5€

1/1

10 €

1/1

30 €

1/1

5€

1/1
1/1

20 €
50 €

1/1

10 €

1/1

12 €

1/1

200 €

1/1

1000 €

Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku úpadcu môžu v treťom kole speňažovania majetku
úpadcu ponúknuť cenu podľa svojho uváženia. Pokiaľ nedôjde o odmietnutiu ponuky,
vižťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Je potrebné, aby záujemcovia zaslali svoje ponuky na adresu kancelárie správcu

JUDr. Milan Okajček
správca SIKU-SLOV, spol. s.r.o.
Žriedlová 3
040 01 Košice
v zalepených neotvorených obálkach s označením „31K/67/2011 - NEOTVÁRAŤ".
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Ponuka musí obsahovať:

a)
presné označenie fyzickej osoby (meno, priezvisko, bydlisko, fotokópiu občianskeho
preukazu, resp. fotokópiu živnostenského listu), resp. právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní) vrátane preukázania subjektivity záujemcu o kúpu,

b)
presné označenie predmetu záujmu o kúpu zhodné s označením, ako bol predmet
zverejnený v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku

c)

výšku ponúkanej kúpnej ceny a doklad o zaplatení kúpnej ceny

d)
doklad o zaplatení kúpnej ceny – káždý záujemca je povinný uhradiť celú ním ponúkanú
kúpnu cenu v prospech peňažného účtu úpadcu 2625720015/1100 vedený v Tatra banke a.s., ktorá sa
považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom
na podávanie ponúk

e)
podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie ponúkanej
kúpnej ceny na účet úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených
dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu,

f)

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,

Na podávanie ponúk je určených tridsať kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho
nasledujúceho pracovného dňa.

Ohliadka hnuteľného majetku úpadcu sa uskutoční dňa 24. apríla 2013 o 10:00 hod. v sídle
úpadcu na Moldavskej ceste 8, 040 01 Košice.

Ohliadka osobného motorového vozidla Mercedes C 220, rok výroby 2000, KE-SIKU 1 sa
uskutoční dňa 24. apríla 2013 o 14:00 hod. v areáli Moldavského recyklačného podniku, š. p.
Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov mieru č. 9, Moldava nad Bodvou, kde sa toto motorové
vozidlo v súčasnosti nachádza z dôvodu jeho technickej nespôsobilosti na premávku na pozemných
komunikáciach. Na ohliadku motorového vozidla je potrebné sa telefonicky vopred objednať na
tel. č.: 055/72 96 116 alebo 055/72 96 117 každý pracovný deň v čase od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:00, v opačnom prípade záujemcom nemusí byť povolený vstup do areálu Moldavského
recyklačného podniku, š. p.. Prosíme záujemcov, aby sa na ohliadku motorového vozidla objednali
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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reštrukturalizácie
recyklačného podniku, š. p.. Prosíme záujemcov, aby sa na ohliadku motorového vozidla objednali
najneskôr 23. apríla 2013.
OV 66/2013

Otváranie obálok správca uskutoční do troch pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk v kancelárií správcu. Otvárania obálok sa zúčastní prislušný orgán - zvolený zástupca veriteľov.

Správca vyhodnotí doručené ponuky do troch dní od otvorenia obálok, kupujúcim sa stane ten, kto
splní všetky ustanovené podmienky v danom ponukovom kole predaja a ponúkne a uhradí včas
najvyššiu kúpnu cenu,
Ak budú ponuky zhodné, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade
sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne v
prebiehajúcom ponukovom kole predaja najvyššiu kúpnu cenu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie alebo znížiť počet ponúkaného prebytočného
majetku, prípadne neakceptovať zjavne neprimerane nízku ponuku záujemcu o kúpu hnuteľného
majetku úpadcu.

V Košiciach dňa 2. apríla 2013,
JUDr. Milan Okajček, správca

K005800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORLEA INVEST, a. s
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 532 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Mlynárska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2012 S733
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie 1. schôdze veriteľov
JUDr.Jozef Urbánek, správca úpadcu KORLEA INVEST, a. s . so sídlom Jesenského č.25, 040 01
Košice, IČO: 36 532 045, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16. 5. 2013 o
9.30 hod. v administratívnej budove kancelárie správcu na adrese: Mlynárska č.19, 040 01 Košice na
prízemí s nasledovným programom:.
1.Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 5. apríla 2013

4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia veriteľov: od 9.00 do 9.30 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti,
právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa
preukazujú plnou mocou resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace.
V Košiciach, dňa 2.4. 2013
JUDr.Jozer Urbánek, správca

K005801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Baňas ABEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.sv.Martina 60, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2007 S 751
Spisová značka súdneho spisu:
1 K/2/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Zrušenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Baňas ABEX, sídlo Nám.sv. Martina
60,08271 Lipany IČO: 10734902, správca úpadcu v súlade s ust.§ 101 zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v spojení s § 50 ods.2. a 3. vyhláška č.655/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejnil v OV č.47/2013 zo dňa 7.3.2013 návrh konečného
výťažku zo všeobecnej podstaty uvedeného úpadcu.
Z dôvodu podania námietok zástupcom veriteľského výboru proti návrhu konečného výťažku zo
všeobecnej podstaty ako aj z technických dôvodov zrušuje správca podanie návrhu konečného
výťažku zo všeobecnej podstaty uverejnené v OV č.47/2013 zo dňa 7.3.2013 vyššie uvedeného
úpadcu.
JUDr.Michal Jakubek, správca

K005802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:

DOMICA KOMPLEX, s.r.o. "v
konkurze"
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36 575 526
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

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

Deň vydania: 5. apríla 2013

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
3R/5/2011 S1436
3R/5/2011
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: recepčný pult, spoluvlastnícky podiel:
1/1; súpisová hodnota majetku: 4.533,53 €, sporný zápis - vlastnícke právo svedčí v prospech ALEZA
INTERIER, s.r.o., Hlinicka 1, 834 01 Bratislava, IČO: 36 740 870 na základe dojednania o výhrade
vlastníctva
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: zápultie za recepčným pultom,
spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová hodnota majetku: 4.984,76 €, sporný zápis - vlastnícke právo
svedčí v prospech ALEZA INTERIER, s.r.o., Hlinicka 1, 834 01 Bratislava, IČO: 36 740 870 na základe
dojednania o výhrade vlastníctva
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: barový pult, spoluvlastnícky podiel:
1/1; súpisová hodnota majetku: 10.091,61 €, sporný zápis - vlastnícke právo svedčí v prospech ALEZA
INTERIER, s.r.o., Hlinicka 1, 834 01 Bratislava, IČO: 36 740 870 na základe dojednania o výhrade
vlastníctva
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: zápultie za barom, spoluvlastnícky
podiel: 1/1; súpisová hodnota majetku: 4.632,88 €, sporný zápis - vlastnícke právo svedčí v prospech
ALEZA INTERIER, s.r.o., Hlinicka 1, 834 01 Bratislava, IČO: 36 740 870 na základe dojednania o
výhrade vlastníctva

K005803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RADOMA spol. s r.o. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 308 861
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 6/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
4K 6/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty súpisovej zložky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Typ
súpisnej
položky
majetku:
INA
MAJETKOVA
HODNOTA
Popis: Právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti, VPMK s.r.o. „v konkurze“, Priemyselná 534,
082
12
Kapušany,
IČO:
31
679
960
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57.265,12 € (pôvodne 715.814,- €).
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K005804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:

International Apartments, s. r. o. v
konkurze
Vysoká 3058, 921 01 Piešťany
43 880 622
JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany

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

Deň vydania: 5. apríla 2013

Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
25K/29/2011 S422
25K/29/2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Nájomné za časť priestorov za mesiac apríl 2013 Adam & Eva Resort
Suma: 360,- EUR
Mena: EURO
Súpisová hodnota: 360,- EUR
Deň zápisu: 2. 4. 2013

Peňažná pohľadávka:
Nájomné za časť priestorov za mesiac apríl 2013 Adam & Eva Resort
na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
Suma: 360,- EUR
Mena: EURO
Súpisová hodnota: 360,- EUR
Deň zápisu: 2. 4. 2013

V Piešťanoch dňa 2. 4. 2013

K005805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Zohore
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lábska cesta 20, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 613 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 12/99 S 459
Spisová značka súdneho spisu:
8K 12/99 S
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

SKP úpadcu – Poľnohospodárske družstvo v Zohore, IČO:00613771; JUDr. Ing. Vladimír Neuschl,
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, ponúka v 1. kole na odpredaj nehnuteľnosti zapísané na LV
č. 2763 v k.ú. Zohor patriace do konkurznej podstaty úpadcu:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Súbor 1/2012 : p.č. 843/1 (E reg.);
Súbor 2/2012 : p.č. 4954/2, 4954/902 (E reg.);
Súbor 3/2012 : p.č. 4950/1, 4951/1, 4952, 4953, 5236, 10844, 10845, 10846, 13962, 13963, 838,
843/6, 843/7, 843/13, 10812, (E reg.); asfaltová cesta medzi obcami Zohor–Vysoká (po k.ú. Vysoká,
len teleso cesty);
Súbor 4/2012 : p.č. 841, 842, (E reg.);
Ponúknutá cena musí byť minimálne 100% z ceny stanovenej znaleckým posudkom. Záujemca je
povinný zložiť zábezpeku vo výške 100% ponúknutej ceny. Záväzný návrh musí byť doručený poštou
alebo predložený osobne v zalepenej obálke na adrese vyhlasovateľa v lehote do 19.04.2013 do 16-00
hod. Obálky budú otvárané na Krajskom súde v Bratislave, miestnosť č. 193 dňa 22.04.2013 0 10-00
hod., o čom bude spísaný úradný záznam. Návrh musí mať výrazné označenie „8K 12/99- PD ZOHOR
- PONUKA-NEOTVÁRAŤ“. Podmienky postupu pri predkladaní záväzných návrhov do ponukového
konania budú na vyžiadanie zaslané e-mailom (office@patent-iurist.sk) alebo odovzdané osobne
v úradných hodinách v kancelárii správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti budú vylúčené.

K005806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RM build, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 493 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K /55/2011 S 1357
Spisová značka súdneho spisu:
2K /55/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ako správca úpadcu RM build, s.r.o., so sídlom Černyševského 12, 851 01 Bratislava, IČO 44 493
924 týmto oznamujem, že zo súpisu všeobecnej podstaty sa vylučuje nasledujúci majetok:
2. hnuteľná vec, motorové vozidlo Škoda Fabia Combi, e. č. BA 764 UZ, rok výroby 2003, súpisová
hodnota majetku 3 500 €,
3. hnuteľná vec, motorové vozidlo Mitsubishi L200, e. č. BA 993 VC, rok výroby 2005, súpisová
hodnota majetku 6 000 €,
4. peňažná pohľadávka v sume 7 000 €, dlžník Mgr. Martin Guldán, bydlisko Novohradská 11, 821 09
Bratislava, dôvod vzniku bezdôvodné obohatenie z titulu neoprávneného užívania motorových vozidiel
Škoda Fabia, e. č. BA764UZ a Mitsubishi L 200, e. č. BA993VC od dňa 19. mája 2010, súpisová
hodnota 7 000 €.
Dôvodom vylúčenia je preukázanie vlastníctva predmetných vozidiel treťou osobou, zaplatenie kúpnej
ceny, dodatočné preukázanie scudzovacieho titulu. Uvedené bolo konštatované v uznesení Krajského
súdu v Bratislave zo dňa 4. mája 2012, spis. zn. 2CoKR/22/2012.
Mgr. Oľga Kontšeková, správca
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K005807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RM build, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 493 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K /55/2011 S 1357
Spisová značka súdneho spisu:
2K /55/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Ako správca úpadcu RM build, s.r.o., so sídlom Černyševského 12, 851 01 Bratislava, IČO 44 493
924 týmto oznamujem, že súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o novú súpisovú zložku nasledovne:
5. peňažná pohľadávka v sume 17 780,54 €, dlžník spoločnosť VERTA, s.r.o. so sídlom
Černyševského 12, 851 01 Bratislava, IČO 44 493 924, právny dôvod vzniku odplata za dodanie
tovarov a prác, súpisová hodnota 8 890,27 €.
Mgr. Oľga Kontšeková, správca

K005808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROVÍNO Čebovce a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 15, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2012 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Oddelená podstata veriteľa: OTP Banka Slovensko a.s. , číslo prihlásnej pohľadávky O40
Súpisová zložka 45
Opis súpisovej zložky Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Agro Čelovce s.r.o., Čelovce 77, IČO: 36
621 269
Súpisová hodnota 166,70€
Právny dôvod -nájomné za prenájom OMLD s.č. 117 v k.ú. Opava za apríl 2013

K005809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Moči
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moča 946 37, 946 37 Moča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 193 160

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 5. apríla 2013

JUDr. Jaromir Valent
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
31K/3/2013 S1149
31K/3/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Jaromír Valent, spravujúci majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo v Moči, so
sídlom 946 37 Moča , IČO : 00193160, z v o l á v a m v právnej veci č.k. 31K/3/2013
p r v ú s c h ô d z u v e r i t e ľ o v, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2013 o 11.00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na ul. M.R.Štefánika 4, Nové Zámky, ( dom Fubor, 1.poschodie )
s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Voľba veriteľského výboru ( § 37 ZKR )
4. Rozhodovanie o výmene správcu ( v zmysle ust. § 36 ZKR )
Pri prezentácii sa veriteľ preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 2.4.2013

K005810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLORA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 648, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 930
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2012 S 1296
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marián Novikmec, správca, ako ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu SLORA, spol.
s r.o., so sídlom 065 11 Nová Ľubovňa 648, IČO: 36 443 930, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať v sídle správcu Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, dňa 13.05.2013 o 13.00 hod., s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o stave konkurzného konania,
3. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu,
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4. Voľba veriteľského výboru,
5. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať
aj plnou mocou.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K005811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Španko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 93, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26/K/30/2012 S 971
Spisová značka súdneho spisu:
26/K/30/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 10: peňažná
hotovosť vo výške 81,50 EUR predstavujúca zrážky zo mzdy úpadcu – Jaroslav Španko za marec
2013 vo výške 81,50 EUR v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., prípustnú časť zo mzdy
úpadcu podliehajúca konkurzu od zamestnávateľa ALIMENTO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6,
Liptovský Mikuláš, IČO: 46451129. Deň zápisu 02.04.2013

Košice, 02.04.2013
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K005812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOSTAV s.r.o."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 339 407
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2013 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
29K/2/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu:
AUTOSTAV s.r.o. v konkurze, Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 339 407 (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.03.2013, sp. zn.
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„Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.03.2013, sp. zn.
29K/2/2013 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I &
R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
OV 66/2013

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee
of the debtor: AUTOSTAV s.r.o. v konkurze, registered Office at Trenčianska 764, 018 51 Nová
Dubnica, Slovak republic, BIN: 36 339 407 (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with
the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 29K/2/2013 dated as of March 18, 2013 the
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2013.
This resolution became valid and enforceable on 26

th

March 2013.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu a v jednom na súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť
datovaná a podpísaná veriteľom. 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 samostatnej
prihláške uvedú druh, poradie, a 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 uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA")
the creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court.
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge 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
lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the
extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council
Regulation
(EC)
No.
1346/2000
on
insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované
alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. 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.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of
claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not
lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee does not have
the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new
application
form,
but
only
into
the
deadline
for
logging
claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských
štátoch
Európskej
únie
ako
v
Slovenskej
republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic.
OV 66/2013

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K005813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Jakabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2012 S1410
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložku majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku:
INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu (dôchodok) v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z dôchodku za 1/2013
Register:
neuvedené
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
16,52,-EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
Tretia
osoba:
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
osoby:
Sporný zápis:

Typ
súpisnej
položky
majetku:
INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu (dôchodok) v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z dôchodku za 2/2013
Register:
neuvedené
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
16,52,-EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
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OV 66/2013

Majetok
inej
Tretia
Dôvod
zapísania
Sporný zápis:

súpisovej

zložky

Deň vydania: 5. apríla 2013

ako
majetku

tretej

úpadcu:
osoba:
osoby:

Typ
súpisnej
položky
majetku:
INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu (dôchodok) v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z dôchodku za 3/2013
Register:
neuvedené
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
16,52,-EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
Tretia
osoba:
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 02.04.2013

Mgr. Roman Nagy, správca

K005814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mego
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatovská 2376, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 597 531
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
K výstavisku 13, 912 50 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/59/2011/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
28K/59/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1565, so sídlom správcovskej
kancelárie K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, správca úpadcu Vladimír Mego, s miestom podnikania
Zlatovská 2376, Trenčín, IČO: 34 597 531, podľa ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
03.05.2013 o 12.30 hod. (prezentácia od 12.00 hod.), a to na adrese správcovskej kancelárie:
K výstavisku 13, 912 50 Trenčín.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie,
2. Voľba členov veriteľského výboru z dôvodu zániku členstva vo veriteľskému výboru jednému z
členov výboru v zmysle ust. § 37 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
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členov výboru v zmysle ust. § 37 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov,
OV 66/2013

3. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii sa
musia preukázať dokladom totožnosti/výpisom z Obchodného registra SR a zástupcovia veriteľov sa
preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou v prípade fyzických osôb, resp. plnou mocou,
dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR v prípade právnických osôb.

V Trenčíne, dňa 02.03.2013, HMG Recovery, k.s., správca

K005815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Balabánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/81/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu:
31K/81/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa 1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, celková zabezpečená suma 17 991,39 €, prihláška č. 35,
zabezpečovacie právo prvé v poradí
Zabezpečený veriteľ 2.- ALTERNATÍVA, s.r.o., Kossúthovo nám. 12, 945 01 Komárno,
zabezpečené suma 18 202,92 Eur, prihláška č. 1-34
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 657; obec: Komárno;štát: SR; názov
katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 7441; parcelné číslo: 5228; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 400,-,- Eur
Druh pozemku: bytový dom; súpisné číslo: 2584; obec: Komárno;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Komárno; číslo LV: 7441; parcelné číslo: 2584; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 26 900,- Eur
Podiel na spoločných priestoroch, číslo vchodu: 21, číslo bytu: 75, číslo poschodia: 6, súpisné číslo:
2584, spoluvlastnícky podiel : 6850/444825

K005816
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSC-POLYMER, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 3, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 888 555
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K 1/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 1/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sídlo:
Mamateyova 17, Bratislava 850 05,
IČO: 35 937 874, Krajská pobočka Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra ako zástupca veriteľov v zmysle §
107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze úpadcu MSC-POLYMER,
s.r.o.
v
likvidácii,
so
sídlom:
Hradná
3,
945
01
Komárno,
IČO: 35 888 555 zvoláva zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v sídle Krajskej pobočky Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra dňa 27.03.2013.
o 13:00 hodine.
O uvedenom
bol informovaný
správca konkurznej
podstaty Slovenská
správcovská
a reštrukturalizačná k.s. Horná 23, Banská Bystrica 974 01, IČO:
44 088 833.
( ďalej len správca ) Správca konkurznej podstaty súhlasil so zasadnutím veriteľského výboru bez
jeho účasti.
I.
Správca doručil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie záväzného pokynu na vylúčenie pohľadávky
Peňažná pohľadávka , celková suma : 5254,07 Eur, dlžník MSC POLYMER A.G. Súpis tejto zložky
majetku bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 124/2010 dňa 29.06.2010.
Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 ZKR Právo odporovať právnemu úkonu zanikne, ak sa neuplatní u
povinnej osoby alebo na súde do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu; právo odporovať
právnemu úkonu sa považuje za uplatnené u povinnej osoby, len ak povinná osoba toto právo
písomne uznala.
Na základe vyjadrenia správcu citujem Z obsahu prevzatého správcovského spisu predchádzajúceho
správcu JUDr. Mariana Viskupa vyplýva, že predmetná pohľadávka vo výške 5254,07 Eur, poňatá do
súpisu všeobecnej podstaty zanikla započítaním s pohľadávkou spoločnosti MSC POYMER A.G voči
úpadcovi. Listiny v nemeckom jazyku preukazujúce zánik tejto pohľadávky započítaním boli doručené
predchádzajúcemu správcovi JUDr. Mariánovi Viskupovi dňa 30.08.2010. Z obsahu prevzatého
správcovského spisu vyplýva, že JUDr. Marian Viskup neuplatnil právo odporovať právnemu úkonu
započítania žalobou podľa § 57 ods. 2 ZKR. Prekluzívna lehota uplynula dňom 08.11.2010 tj. právo
odporovať právnemu úkonu zaniklo 08.11.2010.
Po posúdení požiadavky na vylúčenie predmetnej pohľadávky z podstaty nejde ani tak o to, či je
právny úkon odporovateľný ako o to, či bol reálne uskutočnený v čase , ktorý je na listine deklarovaný.
Keďže dôkazné bremeno by v prípadnom konaní zaťažovalo správcu, ktorý by s pravdepodobnosťou
hraničiacou s istotou opak nebol schopný preukázať z dôvodu odstupu času a výmeny správcu v
konkurze, bolo zo strany zástupcu veriteľov rozhodnuté nezaťažovať podstatu nákladmi konania s
neistým
výsledkom
a
vylúčiť
pohľadávku
5254,07 Eur, dlžník MSC POLYMER A.G. zo súpisu všeobecnej podstaty.
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II.
Na základe vyššie uvedeného bol zástupcom veriteľov vydaný nasledovný záväzný pokyn
Príslušný orgán poskytuje Správcovi úpadcu MSC-POLYMER s.r.o. v likvidácii so sídlom Hradná 3,
945 01 Komárno, IČO: 35 888 555 spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. ,
značka správcu S1240, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra súhlas na vylúčenie vyššie
uvedenej pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty
V Nitre 27. marca 2013, Ing. Norbert Kročan , riaditeľ krajskej pobočky VšZP a.s

K005817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Križan-Mäsko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 48O 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
ul. kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28R/4/2012 S 1427
Spisová značka súdneho spisu:
28R/4/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu ako je hore uvedený prijal prihlášku pohľadávky po zákonnej 45
dňovej lehote, ktorú podal BEGOKON p.v.o.d. Stredné Plachtince č. 219, IČO: 36O38679 v sume
10.402,51EUR. Prihláška má zákonom stanovené náležitosti a správca ju zapísal 2.4.2013.
JUDr. Otto Markech, správca

K005818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 696 722
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomíra Tichá
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1245
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU

Ing. Ľubomíra Tichá, správca úpadcu GRIT, s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO:
36 696 722,, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
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prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
OV 66/2013

Číslo bankového účtu: 4006213400/7500, vedený v ČSOB

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.

Ing. Ľubomíra Tichá, správca

K005819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEL Group s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 642 550
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Aneta Tabačková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2011 S1415
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - 1. kolo
Mgr. Aneta Tabačková, správca úpadcu CEL Group s.r.o. "v konkurze", IČO: 36 642 550, so sídlom
Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom
udeleným veriteľským výborom dňa 14.3.2013 prvé kolo ponukového konania na predaj peňažnej
pohľadávky vo výške 25.000,- Eur voči Nikolett Zuggó, bytom Corvin 15, 3530 Miskolc, Maďarská
republika, podľa súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku 80B/2011 dňa 27.4.2011.
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Podmienky 1. kola ponukového konania:
Ponuky záujemcov sa budú zasielať na adresu sídla kancelárie správcu Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, v zalepených obálkach s označením "PONUKA-KONKURZ 2K/2/2011-NEOTVÁRAŤ!" ,
pričom musia obsahovať presné označenie záujemcu, predmet kúpy, návrh kúpnej ceny splatnej
najneskôr pri podpise zmluvy a spôsob jej zaplatenia. Ponuka musí obsahovať kópiu výpisu zo
živnostenského, resp. obchodného registra, prípadne kópiu občianskeho preukazu. Kúpna zmluva
bude uzavretá so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca bude mať právo
odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré nebudú spĺňať uvedené podmienky a opakovať
speňažovanie v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru. Informácie o predmete
ponukového konania je možné získať v sídle správcu: Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
alebo telefonicky na t.č.: 048/414 55 80. Ponukové konanie nie je verejnou obchodnou súťažou.

K005820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Galčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hronca 3407/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 25/2012-S1446
Spisová značka súdneho spisu:
4K 25/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Andrea Galčeková, trvale bytom J. Hronca 3407/1,
Žilina

1.
Súbor hnuteľných vecí
Por. Popis
Rok
číslo
výroby
1
Osobné motorové vozidlo 2006
HYUNDAI
Accent,
EČV:
ZA397DH
2
Trekingový dámsky bicykel 1998

Stav
opotrebovanosti
jazdené

Súpisová
hodnota
5 000,00 €

Spoluvl.
podiel
1/1 BSM

Dôvod zapísania Dátum
zapísania
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM

opotrebované

150,00 €

1/1 BSM

Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM
Majetok
úpadcu 02.04.2013
patriaci do BSM

3

Detský bicykel

1998

opotrebované

40,00 €

1/1 BSM

4

Detský bicykel

1998

opotrebované

10,00 €

1/1 BSM

5

Sedacia súprava

opotrebované

20,00 €

1/1 BSM

6

Svietidlo kovové

2010

zachovalé

30,00 €

1/1 BSM

7

Skrinka na topánky

2000

používané

30,00 €

1/1 BSM

8

Drevený vešiak na kabáty

2000

používané

10,00 €

1/1 BSM

9

Drevená komoda

2008

používané

200,00 €

1/1 BSM

10

Rádiový systém BENCH

2006

používané

30,00 €

1/1 BSM

Celkom

5.520 EUR
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2.
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v rozsahu v akom podlieha exekúcii – zrážky zo mzdy
Por. číslo
Popis
Súpisová hodnota
1
Zrážka zo mzdy za 2/2013
68,41 €
Celkom
68,41 €

V Žiline, dňa 02.04.2013
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K005821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Oriško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerhát 21, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2011 S1225
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe
JUDr.Ing. Petra Štofková ako správca úpadcu Zoltán Oriško, Čerhát 21, 945 04 Komárno, nar.
12.9.1969 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách podľa § 92 ods.1 písm. d), § 92 ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu
veriteľov vyhlasuje 2. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 70/2012 zo dňa 11.4.2012 a č. 18/2013 zo dňa 25.1.2013 a
zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
označenie dražobníka:
JUDr.Ing. Petra Štofková ako správca úpadcu Zoltán Oriško, Čerhát 21, 945 04 Komárno, nar.
12.9.1969, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1225
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Dátum konania dražby: 22.4.2013
Čas konania dražby: 10,00 hod.
Predmet dražby:
Druh
Zastavané plochy a nádvoria
Záhrady

Výmera Štát Obec
Kat.úz
LV Parc.č. Spoluvl. podiel
466 m2 SR Komárno Nová Stráž 1262 2039
1/1
880 m2 SR Komárno Nová Stráž 1262 2038
1/1
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Popis Štát Obec
Ulica Orientač. číslo vchodu Kat.úz.
LV Súp. č. Parc. č. Spol. podiel Súpisová hodnota
Dom SR Komárno Čerhát 23
Nová Stráž 1262 19
2039
1/1
10 880,0 €

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005
Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca vo výške 13.716,80,€
Najnižšie podanie : 10.287,6- €
Minimálne prihodenie : 100,- €
Dražobná zábezpeka : 25% najnižšieho podania, teda 2.571,90,- €
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č. 3002496453/0200.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti). Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu
pridelené dražobné číslo.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to
do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu č.
3002496453/0200. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote
pripísaná na účet úpadcu
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom
čísle: 0907120080.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby
vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej
začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
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b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K005822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOMONT KRÁSNO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucká cesta 1, 023 02 Krásno nad kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 394 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2013/S1472
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu KOVOMONT KRÁSNO, s.r.o., sídlo: Kysucká cesta č. 1, 023
02 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 394 521, podľa § 34, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.05.2013 o 10.00 hod. v
priestorou úpadcu na ul. Kysucká cesta č. 1, 023 02 Krásno nad Kysucou (1. poschodie budovy) s
nasledovným programom:
1.
2.
3.
4. Záver

Otvorenie
Hlasovanie

Voľba
schôdze

zástupcu
veriteľov
o

výmene

schôdze
veriteľov
správcu

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby
originál aktuálneho výpisu z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie
na
zastupovanie
veriteľa
spolu
s
platným
dokladom
totožnosti.
JUDr. Marek Olekšák, správca
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K005826
Spisová
značka:

Deň vydania: 5. apríla 2013

1K/67/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový
úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
jeho dlžníka - SLZ CHÉMIA, a.s. so sídlom Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, IČO: 36 023 973, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica do
funkcie predbežného správcu dlžníka SLZ CHÉMIA, a.s. so sídlom Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, IČO: 36
023 973.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005827
Spisová
značka:

1K/60/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexander
Račko, nar. 01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince správcom ktorého je Ing.
Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Ing. Jaroslavovi Ďaďovi, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005828
Spisová
značka:

1K/60/2012
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexander
Račko, nar. 01.07.1971, bytom ul. Fraňa Kráľa 245/17, 991 22 Bušince správcom ktorého je Ing.
Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Ing. Jaroslava Ďaďa, so sídlom kancelárie 29. augusta 31,
974 01 Banská Bystrica.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005829
Spisová
značka:

1K/15/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENTRÉÉ,
s.r.o., so sídlom Bakossova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 680 311 správcom ktorého je JUDr.
Milan Antal, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie
20% DPH z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Milanovi Antalovi, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská
Bystrica 20% DPH z paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume
464,71 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005830
Spisová
značka:

1K/15/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENTRÉÉ,
s.r.o., so sídlom Bakossova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 680 311, správcom ktorého je JUDr.
Milan Antal, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o určenie 20% DPH z paušálnej
odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Milanovi Antalovi, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská
Bystrica 20% DPH z paušálnej odmeny predbežného správu v sume 132,78 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005831
Spisová
značka:

2R/3/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka
Roman
Rückschloss - RÜCK, s miestom podnikania 967 01 Horná Ves, Horná Ves 44/E, o návrhu na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

04. 03. 2013,

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Roman Rückschloss - RÜCK, s miestom
podnikania 967 01 Horná Ves, Horná Ves 44/E, IČO: 30 467 829.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005832
Spisová
značka:

1K/52/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BB SK STEEL
s.r.o., so sídlom Mlynská 42, 976 11 Selce, IČO: 36 031 216 správcom ktorého je JUDr. Jana Jandová,
so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Jane Jandovej, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
správcovi paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005833
Spisová
značka:

1K/72/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ARUM, s.r.o., so sídlom
Kráľovohľská 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 823 298, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 22986/S, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
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reštrukturalizácie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ARUM, s.r.o., so sídlom
Kráľovohľská 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 823 298, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele: Sro, vo vložke číslo: 22986/S, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
OV 66/2013

Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka - ARUM, s.r.o., so sídlom
Kráľovohľská 15, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 823 298.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005834
Spisová
značka:

1K/55/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Kvetoslava
Párničanová, nar. 18.02.1951, bytom Čabradský Vrbovok 4, 962 51 Čabradský Vrbovoko správcom
ktorého je JUDr. Alexander Kasatkin, so sídlom kancelárie SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Alexandrovi Kasatkinovi, so sídlom kancelárie SNP 19, 965 01 Žiar
nad Hronom paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005835
Spisová
značka:

1K/11/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Uhrík,
nar. 23.05.1976, bytom Sibírska 431/3, 991 06 Želovce správcom ktorého je JUDr. Ing. Bernard Pekár,
so sídlom kancelárie Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
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P r i z n á v a správcovi JUDr. Ing. Bernardovi Pekárovi, so sídlom kancelárie Kukučínova 24, 974 01
Banská Bystrica paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005836
Spisová
značka:

1K/11/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav
Uhrík, nar. 23.05.1976, bytom Sibírska 431/3, 991 06 Želovce správcom ktorého je JUDr. Ing. Bernard
Pekár, so sídlom kancelárie Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica o návrhu nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava vo výške 1 082,45 Eur, takto

rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 vo výške 1 082,45 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005837
Spisová
značka:

1K/23/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Šály,
nar. 17. 05. 1983, bytom Školská 46/26, 968 01 Nová Baňa, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Kohút,
so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky
v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 422,21 Eur, takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Šály,
nar. 17. 05. 1983, bytom Školská 46/26, 968 Konkurzy
01 Nová Baňa,
správcom ktorého je JUDr. Tomáš Kohút,
a
OV 66/2013
Deň vydania: 5. apríla 2013
so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
reštrukturalizácie
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky
v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 422,21 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 422,21 Eur na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005838
Spisová
značka:

1K/53/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zdenko
Adamíra, nar. 15.05.1962, bytom Kráľovohoľská 14, 974 11 Banská Bystrica správcom ktorého je HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 333 908 o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 333 908 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v
sume 796,66 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.3.2013
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005839
Spisová
značka:

4K/21/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
SR, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu
Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, uznesením 4K 21/2012-58 zo dňa 21.2. 2013 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka AMDA, s.r.o., so sídlom Táliky 458, 038 43 Kláštor
pod Znievom, IČO: 36 719 471. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.3. 2013.
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
SR, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava
- Staré mesto,
IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu
Konkurzy
a
OV
66/2013
Deň
5. apríla
2013
Žilina,
so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
uznesením 4K 21/2012-58 zo
dňavydania:
21.2. 2013
zastavil
reštrukturalizácie
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka AMDA, s.r.o., so sídlom Táliky 458, 038 43 Kláštor
pod Znievom, IČO: 36 719 471. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.3. 2013.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K005840
Spisová
značka:

3K/23/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVÁ DREVINA s.r.o., so
sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 30 226 813, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom
kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, v časti o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 20.3.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005841
Spisová
značka:

3K/29/2011

Okresný súd Žilina, v právnej veci konkurzu úpadcu: TNK TRADE, a.s., so sídlom Horný Val 3, 010 01
Žilina, IČO: 35 934 611, správcom ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E.B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, o návrhu správkyne o jej odvolaní z funkcie správcu, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Janku Grolmusovú, so sídlom kancelárie E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 27.3.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005842
Spisová
značka:

3K/31/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Michal Taliga KRYTEX, s miestom
podnikania Francúzskych partizánov 18, 038 61 Vrútky, IČO: 33576246, právne zastúpeného Mgr.
Petrom Balážom, advokátom, P. Mudroňa 39, Martin, v časti o vrátení preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu zložiteľovi, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Vazovova 2, 815 11 Bratislava,
Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
Konkurzy
a
OV 66/2013
Deň vydania: 5. apríla 2013
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ing. Michal Taliga KRYTEX, s miestom
reštrukturalizácie
podnikania Francúzskych partizánov 18, 038 61 Vrútky, IČO: 33576246, právne zastúpeného Mgr.
Petrom Balážom, advokátom, P. Mudroňa 39, Martin, v časti o vrátení preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu zložiteľovi, takto
rozhodol
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka
D14K 95/12, účt. doklad 75/10-12 a pol. reg. 95/12 v sume 663,88 EUR v r a c i a prostredníctvom
učtárne Okresného súdu Žilina navrhovateľovi.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.3.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005843
Spisová
značka:

2K/4/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AXYZ, a.s., so
sídlom Jesenského 7, 036 01 Martin, IČO: 31 358 764, ktorého správcom je: HMG Recovery, k.s., IČO:
46 333 908, so sídlom kancelárie: Tajovského 5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
6.622,87 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K005844
Spisová
značka:

4K/6/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGENTURA S, s.r.o., so sídlom Bratislavská
3691, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 721, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Mendel, Mestická,
Slovíková, s.r.o., so sídlom Hollého 371/31, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 910, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, 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

52

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 66/2013

Deň vydania: 5. apríla 2013

I. Ustanovuje dlžníkovi: AGENTURA S, s.r.o., so sídlom Bratislavská 3691, 010 01 Žilina, IČO: 36 404
721, predbežného správcu: Mgr. Richard Koiš MBA, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01
Ružomberok.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp.
nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005845
Spisová
značka:

2K/31/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Dušana
Koptáka, nar. 24.08.1955, bytom Limbová 3054/4, 010 07 Žilina, (IČO: 10 953 337), ktorého správcom
je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Dončova 9, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so
sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 2.012,87 eur, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 4.087,40 eur, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Návrh navrhovateľa na vstup do konkurzného konania v časti pohľadávok nadobudnutých od veriteľa
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, vo výške 431,19
eur z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov
/ďalej
len ZKR/.
Odvolanie je potrebné podať v lehote
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením
v
Obchodnom
vestníku,
písomne v dvoch vyhotoveniach na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebnéKonkurzy
uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
a
OV 66/2013
Deň vydania: 5. apríla 2013
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované.
Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
reštrukturalizácie
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K005846
3K/1/2011
Spisová
značka:
spis. zn. : 3K 1/2011
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

Predsedajúci zastupujúci samosudca:

dňa: 26.03.2013

JUDr. Jaroslav Macek

Zapisovateľ: JUDr. Jozef Šulek
Úpadca:
586 139

ZŠP zakladanie stavieb spol. s r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 31

Schôdza sa začala o 10:00 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: pojednávacia miestnosť č. 2, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov
Voľba nového správcu.
Rôzne, záver

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek.
Po otvorení schôdze veriteľov o 10:00 hod predsedajúca samosudca konštatuje, že sa nedostavil
žiaden z veriteľov úpadcu, schôdza veriteľov teda nie je uznášaniaschopná.
Keďže nový správca nebol na schôdzi veriteľov schválený, súd v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 druhá
veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ustanoví správcu náhodným výberom
prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom (§ 40 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.).
Následne bola schôdza veriteľov ukončená.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10:10 hod.
Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Jozef Šulek
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Následne bola schôdza veriteľov ukončená.
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Zápisnica skončená a podpísaná o 10:10 hod.
Konkurzy a
OV 66/2013
reštrukturalizácie
Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek

Deň vydania: 5. apríla 2013

Zapisovateľ: JUDr. Jozef Šulek
Okresný súd Žilina dňa 26.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005847
Spisová
značka:

2K/20/2010

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, ktorého správcom je JUDr. Václav
Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do
konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 11.181,23 eur, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K005848
Spisová
značka:

2K/27/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STEEL WORK, s.r.o., so
sídlom Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 608 329, ktorého správcom je: JUDr.
Michal Brož, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
20.048,69 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Návrh navrhovateľa na vstupSekcia
do konkurzného
konania v časti pohľadávok nadobudnutých
edičných činností
Redakcia
Obchodného
vestníka
od veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.,
so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35
redakcie:
937 874, vo výške 1.175,46 eur Sídlo
zam
i e t a. Námestie slobody 12, Bratislava
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Potvrd
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
20.048,69 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s.,
Konkurzy
a so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
OV 66/2013
Deň vydania: 5. apríla 2013
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotnáreštrukturalizácie
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Návrh navrhovateľa na vstup do konkurzného konania v časti pohľadávok nadobudnutých
od veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35
937 874, vo výške 1.175,46 eur z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. Odvolanie je potrebné podať v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K005823
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K/59/2002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Krištofík - DAVID
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dunajská Lužná 714, 900 42 Dunajská Lužná,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 779 094
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 7K 59/2002–840

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Roman Krištofík - DAVID, 900 42
Dunajská Lužná č. 714, IČO: 34 779 094 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Mgr. Ing.
Miroslavom Ondrejom, advokátom, Krížna 20, 811 07 Bratislava, takto
rozhodol :
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roman Krištofík - DAVID, 900 42
Dunajská Lužná č. 714, IČO: 34 779 094, podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) ZKV.
Súd z b a v u j e Mgr. Ing. Miroslava Ondreja funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na
§ 66 ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
Na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre
zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).
V Bratislave, dňa 28.03.2013
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K005824
Krajský súd Bratislava

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Sp. zn.: 4K/1/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA,
WERK 7, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 423 761
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č. k. 4K 1/2001 - 1031
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA, WERK 7,
spol. s r.o. v konkurze, Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 423 761 s
ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Danou Jelinkovou Dudzíkovou, advokátkou,
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, takto
rozhodol :
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: LOM CEMENTÁREŇ VÁPENKA,
WERK 7, spol. s r.o. v konkurze, Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 423 761,
podľa § 44 ods. 1 písm. a) a d) ZKV.
Súd z b a v u j e JUDr. Danu Jelinkovú Dudzíkovú, funkcie správcu konkurznej podstaty.
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na
§ 66 ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
Na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre
zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na majetok úpadcu (§ 45 ods. 2 ZKV).
V Bratislave, dňa 28.03.2013
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K005825
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 39-24K 376/01-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLETA -MODA, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pletiarska 11, 969 01 Banská Štiavnica,
Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 623 034
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

39-24 K 376/01- Kl - 1393
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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ROZVRHOVÉ UZNESENIE

SKRÁTENÉ ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PLETA –
MODA, a. s „v konkurze“, Pletiarska 11, Banská Štiavnica, IČO: 31 623 034 o rozdelení výťažku
vo výške 304.198,14 € + 620,49 € = 304.818,63 €, takto

rozhodol:
I.

Odmena správcu konkurznej podstaty :

•
JUDr. Ivan Šumichrast, Galandova 2, Martin – pohľadávka 50.592,84 € uspokojuje sa vo
výške 50.592,84 €.

II.

Súdny poplatok za konkurzné konanie :

•
Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého7, Banská Bystrica –
pohľadávka 1.991,50 € uspokojuje sa vo výške 1.991,50 €.

III.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:

•
Elena Dobáková, nar. 15. 01. 1953, Banská Belá č. 231 – pohľadávka 1.200,– € uspokojuje
sa vo výške 1.200,00 €.

IV.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. d) ZKV]:

•
Elena Dobáková, nar. 15. 01. 1953, Banská Belá č. 231
uspokojuje sa vo výške 463,32 €,

pohľadávka - 463,32 €

•
Boháčová Ľudmila, nar. 07.03.1956, Energetikov 2, Banská Štiavnica – pohľadávka 377,46 €
uspokojuje sa vo výške 377,46 €,
•
Novák Vladimír, nar. 27. 10. 1956, Ľ. Svobodu 8, Banská Štiavnica – pohľadávka 462,51 €
uspokojuje sa vo výške 462,51 €,
•

Zachar Ľuboš, nar. 27. 3. 1964, Straku 4, Banská Štiavnica – pohľadávka 1.366,34 €
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•
Zachar Ľuboš, nar. 27. 3. 1964, Straku 4, Banská Štiavnica – pohľadávka 1.366,34 €
uspokojuje sa vo výške 1.366,34 €,
•
Zigler Marek, nar. 28. 3. 1991, Požiarnicka 9, Banská Štiavnica – pohľadávka 303,75 €
uspokojuje sa vo výške 303,75 €,
•
Zigler Mikuláš, nar. 17. 10. 1951, Požiarnicka 6, Banská Štiavnica – pohľadávka 549,18 €
uspokojuje sa vo výške 549,18 €,

V.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. i) ZKV]:

•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, Banská Bystrica, Daňový úrad Zvolen) –
pohľadávka 45.740,07 € uspokojuje sa vo výške 45.740,07 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Sociálna poisťovňa, Ul 29. augusta 8 a 10, Bratislava, pobočka Zvolen) – pohľadávka 12.028,12 €
uspokojuje sa vo výške 12.028,12 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava pôvodne uplatnené veriteľom Národný
úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 18, Banská
Štiavnica) – pohľadávka 4.820,55 € uspokojuje sa vo výške 4.820,55 €,
•
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyovva 17, Bratislava) – pohľadávka 154,15 €
uspokojuje sa vo výške 154,15 €,
•
Centálny depozitár cenných papierov SR, a. s., 29. augusta 1/A, Bratislava – pohľadávka
1.189,30 € uspokojuje sa vo výške 1.189,30 €.

VI.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. k) ZKV]:

•
TONE 1 s r. o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava – pohľadávka 24.000,00 € uspokojuje sa vo
výške 24.000,00 €.

VII.

Pohľadávky proti podstate - § 32 ods. 1 ZKV [§ 31 ods. 6 písm. l) ZKV]:

•
František Chládek, Švermova 21, Vrútky – pohľadávka 2.059,28 € uspokojuje sa vo výške
2.059,28 €.

VIII.

Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.
1)
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r. o., Rybníky 954, Žilina – pohľadávka 1.089,78 € (32.830,80 Sk)
uspokojuje sa vo výške 53,50 €,
2)
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, Banská
Štiavnica (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Žiar nad
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Štiavnica (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Žiar nad
Hronom, Ul. SNP 122, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 8.195,58 € (246.900,– Sk) uspokojuje sa vo
výške 402,34 €,
3a)
Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystrica (pôvodne
uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, Banská Bystrica,
Daňový úrad Banská Štiavnica, Nám. Sv. Trojice 1, Banská Štiavnica) – pohľadávka 14.782,18 €
(445.328,– Sk) uspokojuje sa vo výške 725,70 €,
3b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. 13, Banská Bystrica, Daňový úrad Banská
Štiavnica, Nám. Sv. Trojice 1, Banská Štiavnica) – pohľadávka 381.574,25 € (11.495.306,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 18.732,58 €,
4)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica (pôvodne
uplatnené veriteľom Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Banská Bystrica,
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica) – pohľadávka 206,57 € (6.223,20 Sk) uspokojuje sa vo výške
10,14 €,
5)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 18,
Banská Štiavnica) – pohľadávka 1.095,80 € (33.012,– Sk) uspokojuje sa vo výške 53,80 €,
6)
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica – pohľadávka 707,69 €
(21.320,– Sk) uspokojuje sa vo výške 34,74 €,
7a)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 9.405,88 €
(283.361,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 461,76 €,
7b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom,
Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 213,07 € (6.419,– Sk) uspokojuje sa vo výške
10,46 €,
8)
Slovenská republika, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava –
pohľadávka 2.791.347,01 € (84.092.120,– Sk) uspokojuje sa vo výške 137.035,24 €.

IX.

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia podľa ust. § 33 ods. 1 písm. e) ZKV:

S1) Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Banská Bystrica –
pohľadávka 1.224,45 €,
S2)

Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 1.627,62 €.

X.
Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 10
dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 15 dní
od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

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

V Banskej Bystrici, dňa 3. apríla 2013

JUDr. Miroslav K l á t i k
sudca
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