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K011296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1595
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia
44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 –
12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca
písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K011297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2013 S1595
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky.
Je potrebné dodržať stanovené termíny.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 28.05.2014, č.k. 2K/38/2013, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.06.2014,
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO:
31 689 116.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2014 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Dušan
Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 2K/38/2013. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy
z dokumentov dlžníka.

Ing. Dušan Kuruc, správca

Invitation to lodge a claim.
Time limits to be observed.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 28th of
May 2014, file No. 2K/38/2013, published in Commercial Journal on 03th of June 2014, the bankruptcy was declared
on the estate of debtor 101%, spol. s r.o., with its registered seat at Mám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, Slovak
Republic, identification number (IČO): 31 689 116.

This resolution of the District court Prešov became valid on 04th of June 2014. The bankruptcy was declared as of
this date.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066
01 Humenné, Slovak Republic and in one original to the District court Prešov (Okresný súd Prešov), Grešova 3, 080
01 Prešov, Slovak Republic, to the file No. 2K/38/2013. Registrations that will not be delivered on time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special
registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored.

The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.

The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.

A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal

Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Dušan Kuruc, bankruptcy trustee

K011298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIHORLAT s.r.o. Snina v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 20, 069 23 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 475 319
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2014 S1595
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

2R/1/2014

Spisová značka správcovského spisu:

2R/1/2014 S 1595

Obchodné meno dlžníka:
sídlom

VIHORLAT s.r.o. Snina v reštrukturalizácii
Strojárska 20, 069 23 Snina

IČO:

36 475 319

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka - obchodnej spoločnosti VIHORLAT s.r.o. Snina
v reštrukturalizácii, so sídlom Strojárska 20, 069 23 Snina, IČO: 36 475 319.

Dátum zasadnutia: 06.06.2014
Čas zasadnutia: 11.30
Miesto zasadnutia: salónik hotela Alibaba, Námestie slobody 51, 066 01 Humenné
Zoznam prítomných: podľa Prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1)
Na úvod správca skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru, a teda že
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2)
Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnil Dlžník, proti čomu žiaden z členov Veriteľského výboru
nevzniesol námietky.
3)
Správca Ing. Dušan Kuruc, ako zvolávateľ prvého zasadnutia Veriteľského výboru navrhol, aby si
Veriteľský výbor zvolil predsedu Veriteľského výboru.
4)
Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o zvolení predsedu Veriteľského
TRIGACOM, a.s. takto:

Za zvolenie hlasovali

výboru

-

3 veritelia, a to:
1. HORPEX s.r.o.
2. TRIGACOM, a.s.
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Proti zvoleniu hlasovali

0 veriteľov

Hlasovania sa zdržali

0 veriteľov

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov zvolila za predsedu Veriteľského výboru veriteľa TRIGACOM, a.s.

Predseda Veriteľského výboru sa ujal funkcie a viedol ďalej zasadnutie Veriteľského výboru.

1. Dlžník na zasadnutí Veriteľského výboru predložil k rukám predsedu Veriteľského výboru odôvodnenú
Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.

Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o vyhovení žiadosti Dlžníka o predĺžení lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní nasledovne:

Za vyhovenie žiadosti hlasovali

2 veritelia, a to:
1. HORPEX s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. TRIGACOM, a.s.
Proti vyhoveniu žiadosti hlasovali

0 veriteľov

Hlasovania sa zdržali

1 veriteľ, a to:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka VIHORLAT s.r.o. Snina v reštrukturalizácii, Strojárska 20, 069 23 Snina,
IČO: 36 475 319 predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa plánu lehotu na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Veriteľskému výboru o 60 dní.

Zápisnica vyhotovená a podpísaná V Humennom dňa 06.06.2014

predsedom Veriteľského výboru, TRIGACOM, a.s.

Príloha: Prezenčná listina

K011299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POPO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 73, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 222 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/26/2012 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
25K/26/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

(súpisová zložka majetku č. 1.)

Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 447,86 eur.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 447,86 Eur
V Trnave dňa 11.06.2014, JUDr. Peter Ondreička, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 252
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 31K 25/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 25/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833 so sídlom
kancelárie v obvode OS KE I, Južná trieda 48, 040 01 Košice, ako správca úpadcu ACASE, a.s. „v konkurze“,
Čordáková 13, 040 23 Košice, IČO: 36 192 252 (ď'alej len „Úpadca") na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu príslušného orgánu, týmto v súlade s ustanovením § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty,
nasledovné súpisové zložky majetku:
ZOZNAM VYLÚČENÝCH SÚPISOVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU UPADCU
Súpisová hodnota v
EUR

Súpisová zložka Označenie dlžníka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

ALITRANS, spol. s r.o., Ivanovská cesta 10, Bratislava, IČO: 17 327 580, neuhradená faktúra č.
137,80
6020406
DOMINIQUE MODE, s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, Zvolen, IČO: 36028339, neuhradená faktúra
20,41
č. 9910190
Marian Klapáč - Green Design, Čierny Chodník 17, Bratislava, IČO: 35438207, neuhradená faktúra
1.507,08
č. 9910225
Ing. Adrián Kaňa - KAMA, Jedlíkova 19, Žilina, IČO: 35123281, neuhradená faktúra č. 9910232 a č.
689,03
9910272
Ján Tomaškovič Boutique KARIN, Medená 19, Bratislava, IČO: 11664690, neuhradená faktúra č.
694,08
9910234 a č. 9910318
Raffles & Young Corporation, s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava, IČO: 31447490, neuhradená faktúra
801,64
č. 9910215 a č. 9910260
SRO s.r.o., Kollárovo nám. 19, Bratislava, IČO: 35824352, neuhradená faktúra č. 9910279 a č.
52,06
6020368
YENI - STAR spol. s r.o., Pri Starom letisku 8, Bratislava, IČO: 31344135, neuhradené faktúry č.
106,71
9910283, č. 6020065 a č. 6030016
Keramika, a.s., Vstupný areál U.S.Steel, Košice, IČO: 36188379, neuhradená faktúra č. 6020037

5.456,-

KERAMOSERVIS s.r.o., Technická 2, Bratislava, IČO: 36205311, neuhradené faktúry č. 6030297,
155,34
č. 60303303 a č. 6030348
SOFTPROJEKT, s.r.o., Hlavná 88, Zemplínske Hámre, IČO: 31649921, neuhradená faktúra č.
7.966,54
600467
TryPox, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava, IČO: 35862084, neuhradená faktúra č. 6070078

2.370,05

Dňa 11.06.2014
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca ACASE, a.s. „v konkurze“

K011301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zaťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 57, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6. 1985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2014 S423
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, Uznesením zo dňa 5.6. 2014, č.k. 32K/11/2014, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.6.2014, pod OV č. 110/2014, č. zverejnenia K011035, konkurz na dlžníka
Jozef Zaťka, narodený 3.6. 1985, bytom Potočná 57, 935 21 Tlmače. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef
Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K011302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zaťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 57, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6. 1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2014 S423
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Jozef Zaťka, narodený
3.6.1985, Potočná 57, 935 21 Tlmače (ďalej len „úpadca“) oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.
zn.: 32K/11/2014 zo dňa 5.6. 2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Jozef Zaťka, date of birth 3.6. 1985, domicile Potočná 57, 935 21 Tlmače (hereinafter only ,,the Bankrupt“),
our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/11/2014 dated 5.6. 2014 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.6. 2014. Dňom 12.6. 2014
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court NItra was published on 11.6. 2014. Bankruptcy was declared on 12.6. 2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. 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). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. 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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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 - JUDr. Jozef Majorán, správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01
Levice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jozef Majorán, správca, Ľudovíta Štúra
3, 934 01 Levice, Slovak Republic, 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 - Okresný
súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence 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 as 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).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienene pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
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Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the
condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the onditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor 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 the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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 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 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).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
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.
V Leviciach dňa 12.6. 2014
JUDr. Jozef Majorán, správca
In Levice, on 12.6. 2014
JUDr. Jozef Majorán, trustee of the bankrupt

K011303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Environmentálny fond, so sídlom Bukureštská 4, Bratislava, IČO: 30 796 491,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky: pohľadávka č. 1 - v celkovej sume 100.000,- EUR;
2. pohľadávka veriteľa Nikoleta Rafaelisová, bytom Agátová 7/G, 841 01 Bratislava, prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávky: pohľadávka č. 1 - v celkovej sume 4.500,- EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K011304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFINT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 046 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 16.06.2014

Hlavná 45, 931 01 Šamorín
23K/12/2013 S1663
23K/12/2013
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca Mgr. Nikoleta Gallová, Hlavná ul.45, 931 01 Šamorín, značka správcu: S 1663, správca úpadcu
PROFINT, spol. s r.o., so sídlom M. A. Beňovského 457/60, 922 03 Vrbové, IČO: 18 046 835, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11322/T podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. augusta 8-10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

21

05.06.2014

Sociálna poisťovňa

1 968,40 €

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

Mgr. Nikoleta Gallová
správca

K011305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sonja Gerda Gramlich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 135, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 76/2012 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
2K 76/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
Príjem úpadcu v mesiaci marec 2014 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa ustanovenia § 72 ods. 2 Zákona
č. 7/2005 Z.z. vo výške 800,- EUR.
Vo Veľkom Krtíši dňa 10.06.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Vladimír Nosko, spráca konkurznej podstaty

K011306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 28K/35/2012 S294
Spisová značka súdneho spisu:
28K/35/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisujú pohľadávky veriteľa:
·
·
·

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130. Prihlásená
suma je 1.023,17 Eur
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Prihlásená suma je
2.825,18 Eur
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Prihlásená suma je
1.089,48 Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K011307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PANTOS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudové námestie 37, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 617 407
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2013 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci reštrukturalizácie dlžníka PANTOS, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 617 407
(ďalej „PANTOS“ alebo „dlžník“), ktoré sa uskutočnilo dňa 10.6.2014 2014 o 09.00 hod., na adrese Konventná 9,
811 03 Bratislava.
Spisová značka súdneho spisu:

2R/9/2013

Spisová značka správcovského spisu:

2R/9/2013 S1238

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. spoločnosť Henry Winterman Consulting, v zastúpení Mgr. Michalom Šalingom, advokátom
2. spoločnosť Trade & Control, s.r.o., v zastúpení Mgr. Mgr. Martinom Danišovičom, advokátom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. spoločnosť Trade & Control, s.r.o., v zastúpení Mgr. Mgr. Martinom Danišovičom, advokátom
3. spoločnosť Arcadia Consulting s.r.o., v zastúpení JUDr. Petrom Kubíkom, advokátom
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že návrh reštrukturalizačného plánu bol
predsedovi veriteľského výboru doručený dňa 26.05.2014, a teda zo strany dlžníka bola dodržaná lehota na
predloženie plánu ustanovená v § 143 zákona č. 7/2005 Z. z., predĺžená uznesením veriteľského výboru zo dňa
17.03.2014.
Predseda výboru v krátkosti zhrnul obsah plánu so zameraním na navrhované uspokojenie veriteľov a požiadal
zostávajúcich členov výboru o vyjadrenie k plánu. Nasledovala krátka rozprava, v rámci ktorej sa právny zástupca
spoločnosti Arcadia Consulting s.r.o. vyjadril, že plán podporuje. Právny zástupca spoločnosti Trade & Control, s.r.o.
sa vyjadril, že k plánu nemá zásadné pripomienky a od svojho mandanta má pokyn hlasovať na veriteľskom výbore
za jeho prijatie.
V následnom hlasovaní prijal veriteľský výbor toto uznesenie:
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu a žiada
reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Veriteľský výbor odporúča účastníkom
plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Po ukončení rozpravy a prijatí uznesenia predseda výboru poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského
výboru o 09.30 hod. ukončil.
Prílohou tejto zápisnice je schválený návrh reštrukturalizačného plánu spolu s prílohami.
Bratislava dňa 10.6.2014
Henry Winterman Consulting
v zastúpení Mgr. Michalom Šalingom, advokátom

K011308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PANTOS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudové námestie 37, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 617 407
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2013 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zvolávam schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. júla 2014 o 13.30 h.
v salóniku F3 Hotela Bratislava na adrese Seberíniho 9 v Bratislave.
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov
alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná. Pri prezentácii účastníci plánu, resp.
osoby za nich konajúce, predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu;
pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
V súlade s § 146 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. účastníkom plánu oznamujem, že veriteľský výbor na
svojom zasadnutí dňa 10. júna 2014 návrh reštrukturalizačného plánu hlasmi všetkých členov schválil a odporučil
veriteľom, aby za jeho prijatie hlasovali na schvaľovacej schôdzi.
Veritelia sa môžu s obsahom reštrukturalizačného plánu oboznámiť v kancelárii správcu na adrese Bajkalská 25/A,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veritelia sa môžu s obsahom reštrukturalizačného plánu oboznámiť v kancelárii správcu na adrese Bajkalská 25/A,
Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 15.00 h. Žiadosť o nahliadnutie do návrhu reštrukturalizačného
plánu je potrené podať najmenej jeden pracovný deň vopred, a to buď elektronicky na adrese
jagelcakova@bugan.sk alebo telefonicky na čísle +421(2)48245245.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K011309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 1/698, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 230 049
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2011 S1651
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z hlasovania veriteľského výboru spôsobom per rollam
sp. zn. 26K/33/2011
Dlžník:

ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o.
sídlo: Jána Hollého 1/698, 071 01 Michalovce
IČO: 36 230 049

Hlasovanie k:

4.6.2014

Hlasujúci členovia
veriteľského

výboru:

Program:

Sberbank Slovensko, a. s., predseda veriteľského
Slovenská konsolidačná, a.s., člen veriteľského výboru

výboru

hlasovanie o vylúčení majetku zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu

Členom veriteľského výboru bol doručený písomný návrh správcu na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej
podstaty úpadcu. Predseda veriteľského výboru v súlade s § 38 ods. 3 ZKR vyzval členov veriteľského výboru, aby
sa písomným hlasovaním zaslaným predsedovi veriteľského výboru vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia
veriteľského výboru v znení: „Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením majetku zo súpisu konkurznej podstaty podľa
žiadosti správcu zo dňa 7.5.2014.“.
Výsledky hlasovania:
za:

2 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., Slovenská konsolidačná, a.s.)

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením majetku zo súpisu konkurznej podstaty podľa žiadosti správcu zo dňa
7.5.2014.“.
V Bratislave 4. júna 2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K011310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kňazíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 27, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1982
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2011/S1494
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zabezpečenie speňaženia peňažnej pohľadávky v celkovej výške 114,52 Eur – mzda 5/14

K011311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Lámer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 388/30, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1976
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 01/2013
suma: 135,15
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 135,15 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 02/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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suma: 180,87
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 180,87 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 03/2013
suma: 264,96
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 264,96 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 04/2013
suma: 139,74
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 139,74 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 05/2013
suma: 351,63
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 351,63 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 06/2013
suma: 240,54
Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota majetku: 240,54 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 07/2013
suma: 267,21
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 267,21 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 08/2013
suma: 300,66
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 300,66 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 09/2013
suma: 319,59
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 319,59 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 10/2013
suma: 222,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 222,60 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 11/2013
suma: 560,79
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 560,79 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 12/2013
suma: 270,09
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 270,09 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 01/2014
suma: 140,55
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 140,55 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 02/2014
suma: 173,82
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 173,82 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 03/2014
suma: 308,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 308,10 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 04/2014
suma: 241,08
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 241,08 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141
Právny titul: pohľadávka - zrážka zo mzdy za 05/2014
suma: 397,32
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 397,32 EUR

K011312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bomba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tri hôrky 9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2013, S 898
Spisová značka súdneho spisu:
26K/27/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: Peter Bomba, nar.
06.07.1982, so sídlom Tri hôrky 9, 040 11 Košice, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu Okresného
súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu
uvedený v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 21.10.2013 v Obchodnom vestníku č. 203/2013 a na
novo ocenený – zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 109/2014 zo dňa 10.06.2014 a to hnuteľné veci uvedené pod
nasledovnými súpisovými položkami:
Všeobecná hodnota krátkych a dlhých guľových zbraní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Krátke guľové zbrane : 1. Pištoľ samonabíjacia PS 97 S v.č. PS 81818 9 mm, trh. cena 152,-€
2. Pištoľ samonabíjacia ATC 5 v.č. 203511 6,35 mm, trh. cena 21,- €

Dlhé guľové zbrane: 3. Guľovnica samonab. ČZ 555 v.č. A844811 308 Win, trh. cena 571,- €
4. Guľovnica samonab. Roesler Titan 6 v.č. 16913 243 Win, 636,- €
5. Guľovnica jednorán. IZH18 MN v.č. 011802356

222 Rem, 140,- €

6. Guľovnica samonab. ČZ 455 v.č. A824125 22 WMR, 316,- €
7. výmenná hlaveň ČZ 455 v.č. A825129 17 HMR, 80,- €
8. výmenná hlaveň ČZ 455 v.č. A792491 22 LR, 80 €
9. Guľobrok. kozlica ZH 124 v.č. 803901/037293 7x57R/16, 212,- €
10. Broková kozlica Salah Sanay II Dutze v.č. 5341

16/16, 280,- €

11. Brokovnica samonabijacia MP 153 v.č. 0715355283 12/76, 211,- €.
2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť všetke osoby bez obmedzenia za dodržania podmienok
stanovených zákonom č. 190/2003 Z.z.. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky
na čísle: 0915 951 000 alebo emailom na adrese: igor.varga@trenet.sk.
2.2.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000, prípadne emailom.
2.3.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 70 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5051709004/0900. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.4.
V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku.
2.5.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 15-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod.. V prípade, že 15-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.6.

Podmienka predaja: kúpa veci anblok (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 26K/27/2013 Peter Bomba. - NEOTVÁRAŤ!.“
3.2.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

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

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

4.3.

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

4.4.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku než je dovolená v prvom kole speňažovania podľa bodu 2.4. sa
neprihliada.
4.5.

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

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky, zároveň
ponúkol najvyššiu cenu za predmet kúpy.
4.7.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk vyzve správca záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v čl. 3. Ponuky budú
vyhodnotené spôsobom a v lehote uvedenej v bode 4.6.. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol
najvyššiu ponuku za všetky predmety. Víťaznú ponuku správca určí až po predchádzajúcom súhlase
zabezpečeného veriteľa. Za týmto účelom správca bezodkladne informuje zabezpečeného veriteľa o výsledku
otvárania obálok v jednotlivých kolách ponukového konania.
Za zhodnú ponuku sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej hnuteľnej veci nie je väčší ako 3 eurá.
4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase zabezpečeného
veriteľa vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považujme sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
4.12. Predaj vecí správca zrealizuje najmä za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z.z.,
predovšetkým so zreteľom na podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia zbraní, práva a povinností
záujemcov o nadobudnutie predmetu kúpy, podmienok na prevoz zbraní.
V Trebišove dňa 11.06.2014

JUDr. Igor Varga, správca KP

K011313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 897 506
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Repák
Sídlo správcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014 S404
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava ako správca konkurznej podstaty úpadcu
ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68357/B (ďalej aj ako „úpadca“) oznamuje v zmysle ustanovenia
§ 32 ods. (7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon“), že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume 350,00 € na účet vedený
v banke Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK15 0200 0000 0028 0674 3953. Pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Veriteľ pri
zložení kaucie na bankový účet uvedie variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a poznámku
pre príjemcu: 3K/1/2014.

JUDr. Dušan Repák, správca

K011314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM Machinery, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 567 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2013 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky,
IČO: 36 567 531, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 16122/N, v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu v konkurznom konaní a v zmysle § 92 vyhlásil I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja bol hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo 80/2014 dňa 28.4.2014.
V lehote na doručenie záväzných ponúk nepredložil záväznú ponuku žiadny záujemca a správca konkurznej
podstaty úpadcu vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania za neúspešné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Ladislav Bódi, správca

K011315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM Machinery, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 567 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2013 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky,
IČO: 36 567 531, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 16122/N, v súlade
so záväznými pokynmi príslušných orgánov v konkurznom konaní a v zmysle § 92 vyhlásil I. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja je časť podniku úpadcu bol hnuteľný majetok
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 228/2013 dňa 26.11.2013 v nadväznosti na zverejnenie v Obchodnom
vestníku číslo 62/2014 dňa 31.3.2014.
V lehote na doručenie záväzných ponúk nepredložil záväznú ponuku žiadny záujemca a správca konkurznej
podstaty úpadcu vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania za neúspešné.
V Nitre dňa 11.06.2014

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K011316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vratko Berník "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2013 S1531
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
súpisovej
Spoluvlastnícky
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
podiel
Peňažná pohľadávka vo výške 221,01 EUR –
Peňažná
zrážky zo mzdy úpadcu zrealizované za máj 1/1
pohľadávka
2014

Deň
zapísania

Dôvod zapísania

Súpisová hodnota
majetku v EUR

11.06.2014

Majetok
úpadcu
221,01 EUR
podliehajúci konkurzu

V Trenčíne, dňa 11.06.2014
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Vratko Berník „v konkurze“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM Machinery, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 567 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2013 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky,
IČO: 36 567 531, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 16122/N, v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu v konkurznom konaní a v zmysle § 92 vyhlasuje II. kolo verejného
ponukového konania (VPK) na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja hnuteľný majetok zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 80/2014 dňa 28.4.2014.
Verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka a ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predmet verejného ponukového konania: hnuteľný majetok úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom
Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky, IČO: 36 567 531, zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 80/2014 dňa
28.4.2014 a to:
Automat na výrobu hrdiel MA250ATSPP-Stabil 1000 Design so súpravou nástrojov s fúkacím a tlačiacim systémom
pre vrstvu PP3 vrátane kompletnej sady nástrojov, súpisová hodnota spísanej oddelenej podstaty 250.000,- €
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu hnuteľného majetku úpadcu musí byť v súlade s podmienkami predaja doručená
na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ" č.k. : 31K 44/2013 - ZÁVÄZNÁ PONUKA – Automat na výrobu hrdiel - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do
12.09.2014 do 12:00 hod. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku. Pre predloženie ponuky je rozhodujúci deň jej doručenia do kancelárie správcu, nie deň jej
odoslania, v prípade doručenia poštou.
Hnuteľný majetok úpadcu sa bude prevádzať na základe Kúpnej zmluvy za najvyššie ponúknutú cenu.
Otváranie obálok uskutoční správca do troch kalendárnych dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, najmä ak tieto ponuky budú zjavne neadekvátne, cenovo neprimerané,
nebudú spĺňať Podmienky predaja hnuteľného majetku úpadcu pre II. kolo, resp. budú v rozpore so zásadami
a cieľmi speňažovania majetku úpadcu v zmysle ustanovení zákona číslo 7/2005 Z.z. ZoKR.
Každý záujemca musí zložiť 50% ponúkanej kúpnej ceny bez DPH (ďalej len „zábezpeka“), na bankový účet
správcu konkurznej podstaty číslo 4019375927/7500 vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK6675000000004019375927,
SWIFT: CEKOSKBX, v lehote na predkladanie ponúk. Úpadca je platcom DPH a k ponúknutej kúpnej cene bude
pripočítaná DPH Neúspešným záujemcom, alebo v prípade odmietnutia všetkých ponúk bude zábezpeka vrátená
najneskôr do 10 dní od vyhodnotenie ponúk, resp. zrušenia ponukového konania.
Podmienkou účasti na VPK bude okrem zloženia zábezpeky aj podpísanie Dohody o zmluvnej pokute uzavretej
medzi vyhlasovateľom ponukového konania a záujemcom, na základe ktorej v prípade, ak súťažný návrh záujemcu
bude vybraný ako víťazný a záujemca najneskôr do 30 dní od oznámenia, že v súťaži zvíťazil neuzavrie Kúpnu
zmluvu predloženú vyhlasovateľom, príp. Kúpnu zmluvu odmietne uzavrieť, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške zodpovedajúcej 50-tim % ponúknutej ceny. Záujemca berie na vedomie, že v takom prípade vyhlasovateľ
svoju pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne započíta voči zábezpeke zloženej podľa predchádzajúceho
odseku.
Podmienkou účasti na verejnom ponukovom konaní je zakúpenie Podmienok predaja pre II. kolo za 100,- € pred
podaním ponuky, spolu s ostatnými potrebnými písomnosťami v kancelárii správcu v úradných hodinách pondelok
až piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod. v lehote na podávanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná písomná ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu a vyhlásenie záujemcu, že zábezpeka bola zložená na
bankový účet správcu konkurznej podstaty, doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 50% kúpnej ceny.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného registra.
Záujemca - fyzická osoba predloží fotokópiu dokladu totožnosti (nepodnikateľ), alebo fotokópiu výpisu zo
živnostenského alebo iného registra, nie starší ako 1 mesiac. Záujemca právnická osoba predloží fotokópiu výpisu z
Obchodného alebo iného registra, nie starší ako jeden mesiac. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez
obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť spolu s písomnou ponukou aj Písomný záväzok záujemcu k úhrade zostatku kúpnej
ceny pre II. kolo VPK s osvedčeným podpisom , že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 7 pracovných
dní odo dňa oznámenie o vyhodnotení ponuky záujemcu ako víťaznej, zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi
zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou. Súčasťou ponuky musí byť aj podpísaná Dohoda o zmluvnej
pokute s osvedčeným podpisom záujemcu pre II. kolo VPK.
Obhliadka majetku úpadcu sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom. Ponúkaný majetok sa
nachádza v areáli spoločnosti Geberit Produzione Spa v meste Villadose v Taliansku. Záujemca sa na miesto
obhliadky dopraví na vlastné náklady. Obhliadku je možné dohodnúť vopred na telefónnom čísle 037/6528772 alebo
0905 584 688 v úradných hodinách pondelok až piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
V Nitre dňa 11.06.2014

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K011318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PM Machinery, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 567 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2013 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky,
IČO: 36 567 531, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 16122/N, v súlade
so záväznými pokynmi príslušných orgánov v konkurznom konaní a v zmysle § 92 vyhlasuje II. kolo verejného
ponukového konania (VPK) na predaj majetku úpadcu. Predmetom predaja v II. kole verejného ponukového konania
je časť podniku úpadcu – hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 228/2013 dňa 26.11.2013
v nadväznosti na zverejnenie v Obchodnom vestníku číslo 62/2014 dňa 31.3.2014.
Verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka a ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predmet verejného ponukového konania: časť podniku úpadcu PM Machinery, spol. s r.o. so sídlom
Rastislavova ulica 12, 951 41 Lužianky, IČO: 36 567 531, hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku
číslo 228/2013 dňa 26.11.2013 v nadväznosti na zverejnenie v Obchodnom vestníku číslo 62/2014 dňa
31.3.2014.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu časti podniku úpadcu musí byť v súlade s podmienkami predaja doručená na
adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ" č.k. : 31K 44/2013 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 30.06.2014 do 12:00 hod.
Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Pre
predloženie ponuky je rozhodujúci deň jej doručenia do kancelárie správcu, nie deň jej odoslania, v prípade
doručenia poštou.
Časť podniku úpadcu sa bude prevádzať na základe Zmluvy o predaji časti podniku za najvyššie ponúknutú cenu.
Otváranie obálok uskutoční správca do troch kalendárnych dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, najmä ak tieto ponuky budú zjavne neadekvátne, cenovo neprimerané,
nebudú spĺňať Podmienky predaja časti podniku úpadcu pre II. kolo, resp. budú v rozpore so zásadami a cieľmi
speňažovania majetku úpadcu v zmysle ustanovení zákona číslo 7/2005 Z.z. ZoKR.
Každý záujemca musí zložiť 50% ponúkanej kúpnej ceny bez DPH (ďalej len „zábezpeka“), na bankový účet
správcu konkurznej podstaty číslo 4019375927/7500 vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK6675000000004019375927,
SWIFT: CEKOSKBX, v lehote na predkladanie ponúk. Úpadca je platcom DPH a k ponúknutej kúpnej cene bude
pripočítaná DPH. Neúspešným záujemcom, alebo v prípade odmietnutia všetkých ponúk bude zábezpeka vrátená
najneskôr do 10 dní od vyhodnotenie ponúk, resp. zrušenia ponukového konania.
Podmienkou účasti na VPK bude okrem zloženia zábezpeky aj podpísanie Dohody o zmluvnej pokute uzavretej
medzi vyhlasovateľom ponukového konania a záujemcom, na základe ktorej v prípade, ak súťažný návrh záujemcu
bude vybraný ako víťazný a záujemca najneskôr do 30 dní od oznámenia, že v súťaži zvíťazil neuzavrie zmluvu
o predaji časti podniku predloženú vyhlasovateľom, príp. zmluvu o predaji časti podniku odmietne uzavrieť, je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 50-tim % ponúknutej ceny. Záujemca berie na vedomie,
že v takom prípade vyhlasovateľ svoju pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne započíta voči zábezpeke
zloženej podľa predchádzajúceho odseku.
Podmienkou účasti na verejnom ponukovom konaní je zakúpenie Podmienok predaja pre II. kolo za 100,- € pred
podaním ponuky, spolu s ostatnými potrebnými písomnosťami v kancelárii správcu v úradných hodinách pondelok
až piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod. v lehote na podávanie ponúk.
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu a vyhlásenie záujemcu, že zábezpeka bola zložená na
bankový účet správcu konkurznej podstaty, doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 50% kúpnej ceny.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného registra.
Záujemca - fyzická osoba predloží fotokópiu dokladu totožnosti (nepodnikateľ), alebo fotokópiu výpisu zo
živnostenského alebo iného registra, nie starší ako 1 mesiac. Záujemca právnická osoba predloží fotokópiu výpisu z
Obchodného alebo iného registra, nie starší ako jeden mesiac. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez
obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť spolu s písomnou ponukou aj Písomný záväzok záujemcu k úhrade zostatku kúpnej
ceny pre II. kolo VPK s osvedčeným podpisom , že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 7 pracovných
dní odo dňa oznámenie o vyhodnotení ponuky záujemcu ako víťaznej, zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi
zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou. Súčasťou ponuky musí byť aj podpísaná Dohoda o zmluvnej
pokute s osvedčeným podpisom záujemcu pre II. kolo VPK.
Obhliadka majetku úpadcu sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom. Obhliadku je možné dohodnúť
vopred na telefónnom čísle 037/6528772 alebo 0905 584 688 v úradných hodinách pondelok až piatok v čase od
8:00 do 14:00 hod.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
V Nitre dňa 11.06.2014

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu
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K011319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DO-MA-JA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stierova 7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 587 516
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2013 S1155
Spisová značka súdneho spisu:
30K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V právnej veci úpadcu DO-MA-JA, s.r.o., so sídlom Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/33/2013-86 zo dňa 11.3.2014 v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamujem, že dňa 29.5.2014 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava.
Celkom prihlásená suma pohľadávky 1 842,36 EUR pozostáva z istiny vo výške 1 190,31 EUR, úrokov z omeškania
vo výške 632,05 EUR a nákladov z uplatnenia vo výške 20 EUR.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 1 842,36 EUR.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 10.6.2014 prihlásená pohľadávka veriteľa Orange Slovensko, a.s.
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, 10.6.2014
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K011320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Zaťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 57, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6. 1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2014 S423
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, Uznesením zo dňa 5.6. 2014, č.k. 32K/11/2014, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.6.2014, pod OV č. 110/2014, č. zverejnenia K011035, konkurz na dlžníka
Jozef Zaťka, narodený 3.6. 1985, bytom Potočná 57, 935 21 Tlmače. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef
Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
Ustanovený správca týmto oznamuje bankový kontakt na správcovský účet, kde sa prijímajú platby v konkurze. Na
tento účet je súčasne možné pre prípad popretia pohľadávky niektorým z veriteľov, v zmysle § 32 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zložiť kauciu v zmysle odseku 7, písm. b) citovaného
paragrafu.
Bankový kontakt správcovského účtu : účet vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice, č.ú. 5058396960/0900.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K011321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná ul. 839/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2012 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 111,72 €

Peňažná pohľadávka
Pohľadávka voči Daňovému úradu Komárno z titulu uplatnenia daňového bonusu za rok 2013.
Súpisová hodnota a mena: 254,64 €

V Nitre, dňa 11.06.2014
JUDr. Andrea Pállová, správca

K011322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fima möbel, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 234 613
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265,
sídlo kancelárie v Trnavskom kraji: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, ako správca úpadcu Fima möbel, s.r.o., so
sídlom Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 234 613, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd.: Sro, vložka č. 11759/T, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 08.07.2014 o 10:00 hod. na adrese Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava (sídlo správcu). Prezentácia účastníkov začína o 09:50 hod do 10:00 hod..
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Program: 1. Prezentácia 2. člena veriteľského výboru 3. Záver.

Veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K011323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Vida rod. Kochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.19
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta Vida, rod.
Kochová, trvale bytom Slobody 6, 040 11 Košice, dát. nar.: 19.02.1971, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR, námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 30K/5/2013 a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 048/471 7339, prípadne e-mailom: office@ssr.sk, v kancelárii
správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu Iveta Vida

K011324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Angelovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekčovská 21/13, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 844 557
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1R/8/2010 S1209
1R/8/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvorí nasledovná súpisová zložka majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2013 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

V Poprade, dňa 11.6.2014
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu

K011325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUTURE INVEST a.s. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 52, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 110 488
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2010/S180
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Miesto a dátum konania: A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen, dňa 19.05.2014, 14,00 hod.
Veriteľský výbor: Ing. Ján Plesník – XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design, A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen –
predseda, Ing. Katarína Plesníková, Gen. Ludvika Svobodu 1530/7, Banská Štiavnica - člen, OLEGSSON &
PARTNERS, s.r.o., Prachatická 2466/4, 960 01 Zvolen – člen
Program veriteľského výboru: 1.Otvorenie, 2.Schválenie čiastkového rozvrhu výťažku č. 2 pre nezabezpečených
veriteľov
Ad1/ Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru na podnet správcu. Predseda
veriteľského výboru privítal prítomných členov výboru a konštatoval, že veriteľský výbor je podľa §38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci jeho členovia.
Ad2/ Veriteľský výbor sa oboznámil s písomnou žiadosťou správcu zo dňa 15.05.2014, doručenou predsedovi
a jednotlivým členom veriteľského výboru v súlade s § 98 ZKR, o schválenie čiastkového rozvrhu výťažku č. 2 pre
nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku úpadcu: spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½ k celku
nehnuteľností - pozemkov parc. č. 5799/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5802/1 o
výmere 510 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 2743 katastrálne územie Bratislava Vinohrady, obec: BA – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III. Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 19.05.2014. Za predložený návrh členovia veriteľského výboru
hlasovali takto: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0.
Na to bolo prijaté Uznesenie č. 2: Veriteľský výbor schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku č. 2 zo speňaženia
majetku úpadcu pre nezabezpečených veriteľov v zmysle návrhu správcu zo dňa 15.05.2014.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je
prezenčná listina. Zápisnicu vyhotovil a podpísal predseda veriteľského výboru. V súlade s ust. § 38 ZKR odpis
zápisnice predseda veriteľského výboru doručí najneskôr do 5 dní súdu a správcovi, zverejnenie zápisnice
v Obchodnom vestníku zabezpečí správca.

K011326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CENRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 52, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 402 682
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2013/S1470
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.,
Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej sume 2.743,55 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, IČO: 37 423 801, v celkovej sume 1.991,64 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, IČO: 37 423 801, v celkovej sume 995,82 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, IČO: 37 423 801, v celkovej sume 1.991,64 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 6.210,23 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 1.227,30 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 1.220,92 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 1.448,67 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 1.428,38 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 1.434,62 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Svetíkova Lada, Ing., Zd. Nejedlého
27, Levice, v celkovej sume 6.638,78 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

Oznam o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z., oznamuje, že po lehote na
prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta
č.8, 813 63 Bratislava, v celkovej sume 2.136,45 EUR.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K011327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEVEN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 540 005
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2013 S1647
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
LEVEN, a.s., so sídlom 29. augusta 31, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 540 005, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1R 3/2013, týmto zvoláva podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZKR") prvú schôdzu veriteľov na deň
24.07.2014 o 09.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu konkurznej podstaty na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36
ZKR, 3. Voľba členov veriteľského výboru, 4. Záver.
Prezentácia: od 08.45 hod. do 09.00 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad
totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti
oprávneného člena štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento
predloží plnú moc s dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej
moci, môže správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
veriteľa, inak sa na ňu nemusí prihliadať.
JUDr. Jaroslav Bako, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 612/4, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K58/2013 S 514
Spisová značka súdneho spisu:
2K58/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac máj 2014 vo výške 29,28 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 29,28 EUR

V Hnúšti, dňa 11. júna 2014

JUDr. Ján Čipka, správca

K011329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Fábry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29. augusta 69, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2014 S 514
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 9.6.2014 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO:
35792752 v konkurznej veci úpadcu Patrik Fábry, nar. 23.6.1971, bytom Ul. 29. augusta 69, Hronec, ktorá
obsahovala celkom šesť prihlásených pohľadávok v celkovej výške 15.045,62 € z toho istina vo výške 10.632,18 €,
úroky z omeškania vo výške 2.820,01 €, náklady z uplatnenia vo výške 1.593,43 € a prihlásené pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 10.6.2014 pod poradovým číslom 11 až 16.

JUDr. Ján Čipka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 113/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2014

K011330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVOS,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 258
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2014 S1293
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
sp. zn. 2R/1/2014

Dlžník:

DREVOS, s.r.o.
sídlo: Mičinská cesta 19, Banská Bystrica
IČO: 36 040 258

dátum konania:

6.6.2014

miesto konania:

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, Bratislava

čas konania:

10,00 hod.

Prítomní:

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
DREVOMA, s.r.o., člen veriteľského výboru
Ing. Vladimír Chmulík, Ľudmila Chmulíkova, člen veriteľského výboru
JUDr. Ing. Veronika Škodová, správca

Program:
144 ods. 1 ZKR

rozhodovanie o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom podľa §

Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so
zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Na veriteľskom výbore vystúpil predseda veriteľského výboru, ktorý vzniesol výhrady
k reštrukturalizačnému plánu. S poukazom na rozsah vznesených výhrad sa členovia veriteľského výboru zhodli, že
je nevyhnutné predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu prepracovať podľa prednesených
pripomienok. Predseda veriteľského výboru preto vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či
súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor vracia dlžníkov záverečný návrh reštrukturalizačného plánu späť na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na opätovné predloženie prepracovaného
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie.“.
Hlasovanie:
za:

3 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov
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Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor vracia dlžníkov záverečný návrh reštrukturalizačného plánu späť na prepracovanie.
Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na opätovné predloženie prepracovaného záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10,30 hod.

V Bratislave 6. júna 2014

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

K011331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSSDV, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 944 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/80/2013 S 459
Spisová značka súdneho spisu:
6K/80/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu MSSDV, s. r. o. v konkurze so sídlom Mikulášska 5, 811 01
Bratislava, IČO: 35 944 901 ktorá je vedená Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 6K/80/2013 a u správcu pod
sp. zn.: 6K/80/2013 S459 v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 1.8.2014 o 10,00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na
adrese Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (1. poschodie, vľavo). Prezentácia veriteľov sa začne o 9,30 hod..
Program prvej schôdze veriteľov:

1. Otvorenie;
2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania;
3. Voľba veriteľského výboru;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rozhodovanie o výmene správcu;
5. Záver;
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K011332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Majer - IZOGLAS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 987 517
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, reštrukturalizačný správca dlžníka Vladimír
Majer - IZOGLAS, s miestom podnikania Radvanská 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10 987 517 v zmysle
ustanovenia § 126 ods. 1 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.07.2014 na adrese Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen o 10:15 hod.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o stave podnikania dlžníka
3. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 10:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
SKP, k.s., správca

K011333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3H CAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 8D/3522, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 770 894
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2013 S1581
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
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JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: 3H CAR, s.r.o., Gercenova 8D/3522, 851 01 Bratislava, IČO: 43 770 894
oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená nasledujúca prihláška pohľadávok:
Veriteľ: SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, prihlásená suma: 532,70 € (por.č. 1), 32,60 €
(por.č. 2), 63,80 € (por.č. 3), 104,10 € (por.č. 4), 177,70 € (por.č. 5), 519,- € (por.č. 6), 576,50 € (por.č. 7), 384,90 €
(por.č. 8), 466,30 € (por.č. 9), ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K011334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrich Pohronský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 791/19, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2012 S519
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 01 B a n s k á B y s t r i c a

sp. zn. 1K 54/2012 S519

k sp. zn. 1K 54/2012

V e c: Predloženie návrhu konečného rozvrhu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 54/2012-27 z 19.11.2012 som bol ustanovený do funkcie
správcu konkurznej podstaty úpadcu: Henrich Pohronský, nar. 1.7.1972, Štúrova 791/19, 968 01 Nová Baňa.

Ako som konkurznému súdu oznámil už v mojej správe zo 14.4.2014, v Obchodnom vestníku č. 41/2014
z 28.2.2014 bol zverejnený oznam konkurzného súdu o tom, že 21.2.2014 nadobudlo právoplatnosť uznesenie
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 54/2012-137 z 29.1.2014, ktorým súd vo vyššie uvedenom konkurznom
konaní povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom v Bratislave do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave vo výške 17.055,- €.
Na základe vyššie uvedeného zanikla funkcia veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave ako zástupcu
veriteľov v tomto konkurznom konaní.

Podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ak sa počas konkurzu zníži počet členov
veriteľského výboru pod troch, pôsobnosť veriteľského výboru prechádza na súd až do zvolenia minimálneho počtu
členov veriteľského výboru ustanoveného zákonom.
S poukazom na vyššie uvedené som toho názoru, že aj pôsobnosť zástupcu veriteľov prechádza na súd v prípade,
keď zástupca veriteľov prestane byť konkurzným veriteľom alebo sa tejto funkcie vzdá.
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Týmto konkurznému súdu ako príslušnému orgánu predkladám nasledovný návrh:

I.
Úpadcom mi v priebehu konkurzného konania bola odovzdaná finančná hotovosť vo výške 1.700,- €.

Na účet konkurznej podstaty boli 2.5.2013 pripísané peňažné prostriedky vo výške 36,61 € od Daňového úradu
Banská Bystrica z titulu pohľadávky úpadcu ako preplatku na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012.

Do konkurznej podstaty patrí ešte nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške
663,88 € a zamestnávateľom úpadcu vykonané zrážky zo mzdy vo výške spolu 383,70 €.

Celkom výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do konkurznej podstaty k dnešnému dňu predstavuje
sumu 2.784,19 €.

II.
1. Pohľadávky proti podstate
Do dnešného dňa vznikli v tomto konkurznom konaní nasledovné pohľadávky proti podstate podľa ustanovení § 87
ZKR:

Veriteľ

Suma v Deň
€
vzniku

Právny dôvod

Splatnosť

Priradenie
Deň
súpisovej
uspokojenia
majetku

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

1,30

5.12.2012 5.12.2012 5.12.2012

všetky zložky

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

12,00

6.12.2012 6.12.2012 6.12.2012

všetky zložky

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

1,00

7.12.2012 7.12.2012 7.12.2012

všetky zložky

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

1,40

11.12.2012 11.12.2012 11.12.2012

všetky zložky
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súčinnosť, faktúra
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, IČO:
6001227914
31 320 155
12.12.2012

č.
z 19,92

Deň vydania: 16.06.2014

10.12.2012 27.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

11.12.2012 25.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

1,00

14.12.2012 14.12.2012 14.12.2012

všetky zložky

č.
z 24,00

10.12.2012 28.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky
súčinnosť, faktúra č.
mBank v Slovenskej republike, Einsteinova 24,
31,87
20400263 z 12.12.2012
Bratislava, IČO: 36 819 638

14.12.2012 28.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

OTP Banka Slovensko, a.s.,
Bratislava, IČO: 31 318 916

12.12.2012 26.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, súčinnosť, faktúra č.
9,96
Bratislava, IČO: 00 681 709
1211703 z 14.12.2012

14.12.2012 28.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

súčinnosť, faktúra
ČSOB, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36
2012 8174 6402
854 140
18.12.2012

18.12.2012 2.1.2013

11.1.2013

všetky zložky

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, súčinnosť, faktúra č.
19,12
Bratislava
12100929 zo 17.12.2012

17.12.2012 31.12.2012 11.1.2013

všetky zložky

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

2,00

19.12.2012 19.12.2012 19.12.2012

všetky zložky

č.
z 35,00

21.12.2012 11.1.2013 11.1.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

námestie

pošta,
cesta

3, súčinnosť, faktúra č.
31,87
2836526 z 11.12.2012
a.s.
9 Poštovné

súčinnosť, faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
2000007132
Bratislava, IČO: 00 151 653
12.12.2012

Štúrova

pošta,
cesta

VOLKSBANK Slovensko, a.s.,
Bratislava, IČO: 17 321 123

5, súčinnosť, faktúra č.
15,94
900033678 z 12.12.2012

č.
z 30,00

a.s.
9 Poštovné

Vysoká

9,

súčinnosť, faktúra
2012002982
28.12.2012

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

1,00

27.12.2012 27.12.2012 27.12.2012

všetky zložky

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

2,00

28.12.2012 28.12.2012 28.12.2012

všetky zložky

2,65

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

všetky zložky

1,10

8.1.2013

všetky zložky

15

31.1.2013 31.1.2013 31.1.2013

všetky zložky

3,30

15.2.2013 15.2.2013 15.2.2013

všetky zložky

8,65

28.2.2013 28.2.2013 28.2.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

námestie

bankové poplatky

a.s.
9 Poštovné

námestie

pošta,
cesta

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

3,

3,

bankové poplatky

a.s.
9 Poštovné

námestie

3,

bankové poplatky

8.1.2013

8.1.2013
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1,10

14.3.2013 14.3.2013 14.3.2013

všetky zložky

7,65

30.3.2013 30.3.2013 30.3.2013

všetky zložky

JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18,
odmena správcu
Banská Bystrica

796,66 15.4.2013 15.4.2013 15.4.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

5,54

30.4.2013 30.4.2013 30.4.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

4,34

31.5.2013 31.5.2013 31.5.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

4,17

30.6.2013 30.6.2013 30.6.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

4,17

31.7.2013 31.7.2013 31.7.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

4,17

31.8.2013 31.8.2013 31.8.2013

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

bankové poplatky

4,17

30.9.2013 30.9.2013 30.9.2013

všetky zložky

1,10

14.10.2013 14.10.2013 14.10.2013

všetky zložky

bankové poplatky

4,17

31.10.2013 31.10.2013 31.10.2013

všetky zložky

bankové poplatky

4,17

30.11.2013 30.11.2013 30.11.2013

všetky zložky

bankové poplatky

4,17

31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

všetky zložky

1,10

13.1.2014 13.1.2014 13.1.2014

všetky zložky

bankové poplatky

4,17

31.1.2014 31.1.2014 31.1.2014

všetky zložky

bankové poplatky

4,17

28.2.2014 28.2.2014 28.2.2014

všetky zložky

bankové poplatky

5,18

31.3.2014 31.3.2014 31.3.2014

všetky zložky

bankové poplatky

5,18

30.4.2014 30.4.2014 30.4.2014

všetky zložky

bankové poplatky

5,18

31.5.2014 31.5.2014 31.5.2014

všetky zložky

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

námestie

pošta,
cesta

3,

a.s.
9 poštovné

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Slovenská
Partizánska
Banská Bystrica

pošta,
cesta

a.s.
9 Poštovné

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra banka, a.s., Hodžovo
Bratislava, IČO: 00 686 930

námestie

3,

Tatra

námestie

3,

banka,

a.s.,

Hodžovo

bankové poplatky
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námestie

3,

bankové poplatky

5,18

Deň vydania: 16.06.2014

31.5.2014 31.5.2014 31.5.2014

všetky zložky

Celkom pohľadávky proti podstate, bez odmeny správcu po prvej schôdzi konkurzných veriteľov,
predstavujú sumu 1.140,24 €.

2. Odmena správcu po prvej schôdzi konkurzných veriteľov
Odmena správcu za speňaženie (prijatie plnenia podľa § 91 ods. 1 veta druhá ZKR) pohľadávky úpadcu voči
Daňovému úradu Banská Bystrica vo výške 36,61 € a zrážky zo mzdy úpadcu prijaté po prvej schôdzi konkurzných
veriteľov vo výške 360,59 €:

A.
Výťažok zo speňaženia:

397,20 €.

B.
Pohľadávky proti podstate, pri ktorých nie je možné určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku
pohľadávka proti podstate vznikla:
1.140,24 €, pričom pomer danej súpisovej zložky k ostatným súpisovým zložkám je 14,266%, a teda výška týchto
pohľadávok proti podstate priradených k danej súpisovej zložke predstavuje: 162,67 €.

C.
Odmena správcu za speňaženie:

Výpočet výťažku podľa ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z.:

A. (397,20 €) mínus B. (162,67 €) sa rovná 234,53 €.
Z toho odmena vo výške 5% predstavuje 11,73 € a k tomu DPH 20% podľa ustanovenia § 10 vyhlášky č. 665/2005
Z. z., teda 2,35 €, spolu 14,08 €.

3.
Predpokladaná výška pohľadávok proti podstate do skončenia tohto konkurzného konania (náklady rozvrhu
výťažku, poštovné a bankové poplatky) je 40,- €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
Súdny poplatok podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3.319,- €.
Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje bez súdneho poplatku
1.602,08 €; súdny poplatok potom predstavuje sumu 3,- €.

III.
Suma určená na rozdelenie medzi nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate vrátane
odmeny správcu a súdneho poplatku predstavuje: 1.585,- €.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bude výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty v konečnom rozvrhu
pre nezabezpečených veriteľov rozdelený nasledovne:

Označenie veriteľa

Zistená
suma v €

Podiel veriteľa na celkovej Suma
určená
pre
sume zistených pohľadávok v veriteľa
v
rozvrhu
%
výťažku v €

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
1 869,91
Bratislava, IČO: 35 942 436

7,52

119,20

NOTHEGGER Slovakia, s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce,
976,54
IČO: 36 579 459

3,93

62,25

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807
2 260,26
598

9,09

144,08

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 (pôvodne Slovenská republika - Daňový úrad 1 998,48
Banská Bystrica)

8,04

127,39

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813
506,16
66 Bratislava, IČO: 215 759

2,04

32,26

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
13 654,42
IČO: 35 776 005 (pôvodne Sociálna poisťovňa)

54,91

870,39

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UDAVA a.s., Udavské 117, Udavské, IČO: 36 460 192

1 353,71

Deň vydania: 16.06.2014

5,44

86,29

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24
100,00
Bratislava 25, IČO: 30 796 482

0,40

6,37

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
0,00
Bratislava, IČO: 35 937 874

0,00

0,00

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
2 145,46
IČO: 35 776 005

8,63

136,76

SPOLU

100,00

1 585,00

24 864,94

IV.
Týmto zároveň konkurznému súdu, na ktorý prešla pôsobnosť zástupcu veriteľov v tomto konkurznom konaní,
v zmysle ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR určujem lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto konečného rozvrhu na
schválenie tohto konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V Banskej Bystrici 11. júna 2014

S úctou

správca:

K011335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 3, 010 01 ŽIlina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 386 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2014/S1625
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začiatok zasadnutia:

05.06.2014 o 10:45 hod

Miesto zasadnutia:

Reštaurácia VIX, Žilina

Deň vydania: 16.06.2014

Zvolávateľ:
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca, so sídlom
správcovskej kancelárie: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, zápis v zozname správcov
vedený MS SR pod č. 1625 ( ďalej len „Správca“)
Zapisovateľ:
JUDr. Michala Tomanová, asistentka Správcu na
základe splnomocnenia v súlade s ust. § 6 ods. 2 z.č. 8/2005 Z.z. o správcoch
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zapisovateľ“)

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

1. JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca a zvolávateľ prvého zasadnutia schôdze veriteľov
2. Dlžník – V. Čanda, konateľ
3. Členovia veriteľského výboru:
a. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700, Dostojevského rad 4, Bratislava, zast. Mgr.
Marcelom Kmeťom, na základe poverenia zo dňa 31.12.2014, Počet hlasov: 1
b. MOBAL, s.r.o., IČO: 19 012 128, Popineská 458, 739 32 Vratimov, Česká republika, počet
hlasov: 1
c. Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, zast. Tiborom Hruškom, na
základe poverenia zo dňa 28.2.2013, počet hlasov: 1
d. Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, zast. JUDr. Katarínou
Baginovou, na základe poverenia zo dňa 22.8.2012, počet hlasov: 1
e. Tatra banka a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zast. Mgr. Zuzanou
Zacharovou, na základe poverenia zo dňa 11.2.2014, počet hlasov: 1

Neprítomní členovia: žiaden

Veriteľský výbor je:

uznášaniaschopný s poukazom na ust. § 128 ods. 2 prvá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

OTVORENIE PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORu

Správca privítal členov veriteľského výboru a zároveň konštatuje, že prvé zasadnutie veriteľského výboru
bolo zvolané v súlade s ust. § 128 ods. 1 ZKR, teda tak aby sa konalo do 3 dní od jeho zvolenia.

Správca informuje členov VV, že ďalšie zasadnutia VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca. Správca má
právo zúčastniť sa ďalších zasadnutí VV. V prípade, že VV požiada správcu o jeho účasť na zasadnutí, správca je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo zúčastniť sa ďalších zasadnutí VV. V prípade, že VV požiada správcu o jeho účasť na zasadnutí, správca je
povinný zasadnutia sa zúčastniť.

Správca ďalej uvádza, že každý člen VV má jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

1. Voľba predsedu VV:

Správca na základe návrhu prítomného člena VV – Slovenská republika, Daňový úrad Žilina dal hlasovať
o navrhovanom členovi na post predsedu VV – Tatra banka, a.s.

Správca predložil návrh na voľbu navrhnutého predsedu VV a dal o uvedenom návrhu hlasovať. Hlasovanie
prebehlo v súlade so ZKR, s týmto výsledkom:

ZA návrh:

4 hlasy

PROTI návrhu:
ZDRŽAL SA:

0 hlasov
1 hlas

ZÁVER:
Správca konštatuje, že Tatra banka, a.s. bol zvolený za predsedu veriteľského výboru

Uznesenie č. VV 01/2014

Predsedom veriteľského výboru je veriteľ

Tatra banka, a.s..

K uzneseniu č. VV01/2014 neboli vznesené žiadne námietky.

Správca poučil nového predsedu VV, že v súlade s ust. § 128 ZKR sa ďalšie zasadnutia VV zvolávajú podľa
potreby, a to buď na žiadosť člena VV alebo na žiadosť správcu. O priebehu zasadnutí VV sa spíše zápisnica, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potreby, a to buď na žiadosť člena VV alebo na žiadosť správcu. O priebehu zasadnutí VV sa spíše zápisnica, ktorá
obsahuje opis priebehu zasadnutia a znenia uznesení prijatých VV spolu s hlasovaním jednotlivých členov VV.
Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda VV a odpis zápisnice bezodkladne doručí súdu a správcovi. Správca
najneskôr nasledujúci deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice
doručený správcovi tvorí súčasť správcovského spisu. Správca poučil zvoleného predsedu VV aj o ďalších jeho
povinnostiach vyplývajúcich mu zo ZKR.

1. Rôzne, záver

Správca a predseda VV vyzvali prítomných veriteľov na predloženie akýchkoľvek stanovísk, čí prípadných otázok
alebo námietok.
Správca sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí VV a konštatoval, že zo strany prítomných členov VV
neboli vznesené žiadne námietky.
Zápisnica je vyhotovená v dvoch rovnopisoch; jeden bude súčasťou správcovského spisu a jeden je určený súdu
a bude súčasťou súdneho spisu.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 11:00 hod.

Správca:

JUDr. Ing. Martin Chlapík

Zapisovateľ:

JUDr. Michala Tomanová

Predseda:

Tatra banka, a.s. ,
zast. Mgr. Zuzana Zacharová

K011336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CBN-SOBRANA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckovská 38, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 305
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/73/2012 S 1581
Spisová značka súdneho spisu:
3K/73/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

50

Obchodný vestník 113/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2014

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: CBN-SOBRANA, s.r.o., so sídlom Beckovská 38, 821 04 Bratislava, IČO:
36 714 305 oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená nasledujúca prihláškay
pohľadávok: Veriteľ: SR-Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, prihlásená suma: 652,40 € (por. č. 1),
2.074,80 € (por. č. 2), ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K011337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. M. TURIEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 881 622
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 20/2013 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
4K 20/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, Žilina, v konkurznom konaní
vedenom na majetok úpadcu: J.M. TURIEC, s.r.o. so sídlom Dĺžiny 122, Turčianské Teplice, IČO: 44 881 622, v
zmysle ust. § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, za ktorého na základe splnomocnenia koná
SK, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej výške 122,14EUR.
Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 22.05.2014.
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K011338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Pavčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 479/21, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 7/2014 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
3K 7/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, zvoláva 1. schôdzu
veriteľov v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: Andrea Pavčová, nar.: 2.12.1975, bytom Za dráhou
479/21, 034 01 Ružomberok, na deň 30.07.2014 o 09:30 hod. v sídle kancelárie správkyne na Predmestskej ulici
8537/2B, 010 01 Žilina, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov sa začne o 09:00 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
- originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať
zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vymedzenie rozsahu tohto zastupovania
vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci musí
byť úradne osvedčený.
Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K011339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kostrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 370, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1973
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K5/2014-25 S 1315
Spisová značka súdneho spisu:
2K5/2014-25
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Radoslav Kostrej, Liptovský Ján 370, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 11.7.2014 o 9:00 v
priestoroch správcu BMK Konkurz,k.s.
Program schôdze:
Otvorenie
Voľba veriteľského výboru
Správa o stave konkurzného konania
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K011340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Energo - Robotics, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 383 945
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Žilina:Hurbanova 4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Žilina: Hurbanova 4, 010 01 Žilina ako správca úpadcu Energo - Robotics,
výrobné družstvo, so sídlom Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 383 945, týmto dopĺňa súpis
majetku všeobecnej podstaty Úpadcu o nasledovné súpisové zložky:
Druh súpisovej zložky

Popis súpisovej zložky

Súpisová hodnota v EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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hnuteľná vec

zvárací agregát WSP 315 (CO2), rok výroby neznámy

30,00

hnuteľná vec

zvárací agregát ESAB 18
rok výroby neznámy

30,00

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011344
Spisová značka: 6K/1/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: INWEX, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Žilinská 8, 811 05
Bratislava, IČO: 45 583 307, v mene ktorého koná likvidátor: Ladislav Lendranič, bytom Gagarinova 1423, 415 01
Teplice, Česká republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INWEX, s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 45 583 307, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd nepriznáva predbežnému správcovi: Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34, 821 02 Bratislava,
zn. správcu: S 233, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S 233, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 1.659,70 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 25/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011345
Spisová značka: 6K/23/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ABSOLUT OPTIK spol. s r. o., so sídlom Dulovo nám.
12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 747 731, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ABSOLUT OPTIK spol.
s r. o., so sídlom Dulovo nám. 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 747 731
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ABSOLUT OPTIK spol. s r. o., so sídlom Dulovo nám. 12, 821 08
Bratislava, IČO: 35 747 731.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011346
Spisová značka: 6K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: M.U.R. s.r.o., so sídlom Majerníkova 1B, 841 05
Bratislava, IČO: 47 392 193, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M.U.R. s.r.o., so sídlom
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 392 193
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: M.U.R. s.r.o., so sídlom Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 392
193.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831
04 Bratislava, zn. správcu: S 1518.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
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uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011347
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: LION Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Župné
nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 682 264, v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Ľudovít Mráz, bytom Bajzova 4,
821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LION Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii, so
sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 682 264
rozhodol
Súd odvoláva Ing. Vieru Fraňovú, so sídlom kancelárie Holubyho 16, 902 01 Pezinok, značka správcu: S 1260 z
funkcie predbežného správcu dlžníka: LION Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Župné nám. 3, 811 03
Bratislava, IČO: 35 682 264.
Súd ustanovuje dlžníkovi: LION Slovakia, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35
682 264, predbežného správcu: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
značka správcu: S 1465.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.6.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011348
Spisová značka: 30K/18/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MARINEstore s.r.o., so sídlom Hlavná 1, 040 01 Košice,
IČO: 46 347 691 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 26.05.2014:
Zoznam záväzkov zo dňa 24.04.2014 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložiť Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 30K18/2014 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
Obchodnývvestník
113/2014
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reštrukturalizácie
Deň vydania:
16.06.2014
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Obchodnom
vestníku, sa považujú
na účely atohto
zákona za zverejnené nasledujúci
deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 9.6.2014
JUDr. Pavel Varga,
K011349
Spisová značka: 26R/1/2014
Okresný súd Košice I vo veci reštrukturalizačného konania dlžníka: Kláštorná s.r.o., so sídlom
Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 35 736 216 o návrhu na rozhodnutie o prihliadaní na prihlášku takto
rozhodol
U k l a d á správcovi: JUDr. Milan Okajček, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu
S859, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 28.05.2014 označené ako
„Žiadosť o rozhodnutie v zmysle § 122 ods. 4 ZKR“, a to, aby
- predložil :

- originál doklad preukazujúci doručenie prihlášky a originál prihlášky,
- originál výzvy správcu adresovanú veriteľovi.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26R/1/2014.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Ak sa podanie v stanovenej lehote nedoplní, a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd
podanie odmietne.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (ust. § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 3.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011350
Spisová značka: 26K/75/2011
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Pavol
Budáč, nar. 05.01.1959, Kupeckého 42, 040 01 Košice uznesením zo dňa 04.10.2013 č.k. 26K/75/2011-418 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 040 01 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2013.
Okresný súd Košice I dňa 5.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011351
Spisová značka: 26K/56/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: COMMODORE ACCOUNTING s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01
Košice, IČO: 31 698 654 uznesením č.k. 26K/56/2013 - 175 zo dňa 06.05.2014 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre
nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2014.

Okresný súd Košice I dňa 4.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011352
Spisová značka: 31K/4/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: VSS Foundry, s.r.o., so sídlom Južná trieda
82, Košice 040 01, IČO: 36 830 658, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania rozhodol uznesením č.k.31K 4/2013-245 zo dňa 27. 3.
2014 tak, že povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom
Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava, v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslom
156 - 163 a povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, so
sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom 101-107.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 4. 2014.
Okresný súd Košice I dňa 10.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011353
Spisová značka: 31K/69/2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dopravno mechanizačná firma, s. r.
o. Michalovce v likvidácii, so sídlom Ždiarska 1444/7, Košice 040 00, IČO: 31 730 922, o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok rozhodol uznesením č.k.31K 69/2010-469 zo dňa 29. 12. 2011 tak, že potvrdil prevod pohľadávok
vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2 až 8, 21 až 45 a 47 až 66 z pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská
Bystrica, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 1. 2012.
Okresný súd Košice I dňa 10.6.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011354
Spisová značka: 26K/27/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Casimex s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Čingovská 8, 040 12 Košice, IČO: 36 206 105, v zastúpení: Peter Hlebaško, likvidátor, so sídlom Titogradská 7, 040
23 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Casimex s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Čingovská 8, 040 12 Košice, IČO: 36 206 105.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.6.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K011355
Spisová značka: 31K/2/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s., so
sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 527 319, ktorého správcom je: Ing. Aneta Rimaszombati, adresa
kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu veriteľa GAMEX TRADING s.r.o., Hodovská 870, Komárno,
IČO: 46438653 na nariadenie predbežného opatrenia, takto
rozhodol
Súd návrh zo dňa 02.06.2014 na nariedenie predbežného opatrenia zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné v lehote do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na
Krajský súd v Bratislave (§ 196 ZoKR, § 204 OSP).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 1, 4 ZoKR).
Okresný súd Nitra dňa 6.6.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011356
Spisová značka: 32K/65/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Mário Gahér, nar. 4.7.1968,
bytom Schurmannova 1, 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Mário Gahér R-M-G, s miestom
podnikania Schurmannova 1, 949 01 Nitra, IČO: 40 237 362, ktorého správcom je JUDr.Tomáš Pintér, sídlo
kancelárie Hadovská ceste 870, 945 01 Komárno, o odvolaní správcu a zvolaní schôdze veriteľov, takto

rozhodol
I. O d v o l á v a správcu JUDr.Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.
II. U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 16.7.2014 o 10.30 hod., ktorá sa uskutoční na Okresnom súde Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. 17, prízemie, s predmetom rokovania:
1. hlasovanie o návrhoch prítomných veriteľov na nového správcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 6.6.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K011357
Spisová značka: 32K/5/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o. so sídlom
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o odvolaní správcu a zvolaní schôdze veriteľov, takto
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o. so sídlom
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o odvolaní správcu a zvolaní schôdze veriteľov, takto

rozhodol
I. O d v o l á v a správcu JUDr.Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno.
II. U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 16.7.2014 o 11.00 hod., ktorá sa uskutoční na Okresnom súde Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. 17, prízemie, s predmetom rokovania:
1. hlasovanie o návrhoch prítomných veriteľov na nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 6.6.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K011358
Spisová značka: 32K/16/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., so sídlom Komárňanská
cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HAUSER ELEKTRO
CE, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr.Erika Solára, sídlo kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble za predbežného
správcu dlžníkovi HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989
075.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K011359
Spisová značka: 32K/21/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Uhrík, nar. 21.2.1957, bytom Úzka ulica 45/32, 951
06 Vinodol, zastúpený: Lukáš Uhrík, nar. 14.4.1993, bytom Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka: František Uhrík, nar.21.2.1957, bytom Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Františka Uhríka, nar.21.2.1957, bytom Úzka ulica 45/32, 951 06 Vinodol.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2014
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JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K011360
Spisová značka: 31K/44/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PM Machinery, spol. s.r.o., so sídlom
Rastislavova ul. 12, 951 41 Lužianky, IČO: 36 567 531, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, adresa kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra uznesením č.k. 31K/44/2013-185 zo dňa 15.05.2014 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra s
prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 17.369,76 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2014.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K011361
Spisová značka: 31NcKR/16/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Jurík, narodený 23.09.1961, bytom Škultétyho 36,
949 11 Nitra, o návrhu na povolenie oddlženia, takto

rozhodol
Súd návrh navrhovateľa na povolenie oddlženia zamieta.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 10.6.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011362
Spisová značka: 31K/65/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BUS, s.r.o., so sídlom Petöfiho 1, 940 01
Nové Zámky, IČO: 44 786 484, ktorého správcom je: Ing. Jozef Kulich, adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové
Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, paušálnu
odmenu vo výške 3.485,36 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 6.6.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011363
Spisová značka: 31K/53/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Soóki, narodený
12.09.1966, bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, adresa kancelárie
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto

rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Róberta Hippa, adresa kancelárie
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške 394,09 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 81/13 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 10.6.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011364
Spisová značka: 1K/16/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 45 869 464, zastúpeného verita, s.r.o., so sídlom kancelárie Karpatská 18, 811 05 Bratilsva, IČO: 35
940 875, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jana Feňáková, nar. 19.05.1964, bytom 094 01
Ondavské Matiašovce 97, takto
rozhodol
Ustanovuje Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Sabinovská 95, 080 01 Prešov, do
funkcie predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
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JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011365
Spisová značka: 1K/51/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o., so sídlom
Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov
nad Topľou, odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 36,21 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 04.10.2013 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 84/13,
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku vo výške
826,83 eura zloženého dňa 04.10.2013 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 84/13.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011366
Spisová značka: 1K/51/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o., so sídlom
Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059
35 Batizovce, IČO: 31 679 978, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011367
Spisová značka: 1K/17/2011
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MARKOB spol. s r.o. Prešov, so
sídlom Tesárska 19, 080 01 Haniska, IČO: 31697267, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, so sídlom kancelárie
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozef
Beňo, so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura
zloženého dňa 20.04.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 47/11.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011368
Spisová značka: 1K/23/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FABITAL, s.r.o. Prešov, so sídlom
Makarenkova 24, 080 06 Ľubotice, IČO: 31 693 555, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Hlavná 29, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka FABITAL, s.r.o. Prešov, so sídlom Makarenkova 24, 080 06 Ľubotice, IČO: 31
693 555, po splnení konečného rozvrhu výťažku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011369
Spisová značka: 1K/51/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Turcovský, nar.
16.02.1949, trvale bytom SNP 2508/12, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom
kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Marián Turcovský, nar. 16.02.1949, trvale bytom SNP 2508/12, 066 01
Humenné, po splnení konečného rozvrhu výťažku z r u š u j e.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011370
Spisová značka: 28R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIGAREAL s. r. o. v konkurze so
sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO 31 636 292, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na
prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Ľubomíra Kultána, nar. 18.01.1971, bydliskom 023 36 Radoľa 420 zo dňa 19.05.2014, doručené
správcovi dňa 06.06.2014, sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K011371
Spisová značka: 38K/21/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Huňa, nar. 29.11.1973, bytom Hurbanova 1587/30,
Trenčín, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Pavol Huňa, nar. 29.11.1973, bytom
Hurbanova 1587/30, Trenčín takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Pavol Huňa, nar. 29.11.1973, bytom Hurbanova 1587/30, Trenčín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
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K011372
Spisová značka: 38K/17/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Andrea Beláková, nar. 7.2.1967 bytom M. Falešníka
430/12, 971 01 Prievidza, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Andrea Beláková, nar.
7.2.1967 bytom M. Falešníka 430/12, 971 01 Prievidza, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Andrea Beláková, nar. 7.2.1967 bytom M. Falešníka 430/12, 971 01
Prievidza.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K011373
Spisová značka: 25K/44/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: ÖRMESTER Slovakia s. r. o. , Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 35 841 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo:
32325/T, správcom majetku, ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín,
o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Jarmile Špačkovej, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín,
paušálnu odmenu vo výške 4647,15 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K011374
Spisová značka: 25K/22/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o., IČO: 36 207
489, Pekárska 11, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.:
29018/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda a z
funkcie správcu úpadcu Pensión St. Maria, s.r.o., IČO: 36 207 489, Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.6.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011375
Spisová značka: 36K/8/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KD - Tech, spol. s r.o., IČO: 36 240
869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.
12461/T, odd.: Sro,, správcom majetku ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Ladislava Zselinszkeho, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda a z
funkcie správcu úpadcu KD - Tech, spol. s r.o., IČO: 36 240 869, Z. Kodálya č. 769/29, 924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.6.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011376
Spisová značka: 25K/18/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Marek Prochocký, nar.
13.03.1976, bytom 919 05 Trstín 299, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Mgr. Marek Prochocký, nar. 13.03.1976, bytom 919 05 Trstín 299, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V
odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 3.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K011377
Spisová značka: 25K/17/2011
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEALPLAST, spol. s r.o., so sídlom
Hlavná č. 92, 925 28 Pusté Úľany, IČO: 34 119 353, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
č. 1136/T, odd.: Sro, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie:
Kollárova 26, 917 01 Trnava, IČO: 44 088 833, o žiadosti správcu o vydanie pokynu ako postupovať, takto
rozhodol
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Súd u k l a d á správcovi vyhodnotiť ako víťaznú ponuku I. kola ponukového konania ponuku podanú záujemcom
advocati s.r.o., IČO: 47 239 905, Panenská 24, 811 03 Bratislava a uzavrieť v súlade s podmienkami verejného
ponukového konania zmluvu o predaji časti podniku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.6.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K011378
Spisová značka: 23R/3/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka: A.STRA, s.r.o., Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 35 689 421, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
34409/T, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol

I. Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: A.STRA, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 689
421, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 13.05.2014, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
II. Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: A.STRA, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 689 421.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.6.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K011379
Spisová značka: 3K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bučkuliak, nar. 15.03.1986, bytom
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a z funkcie správcu Ing. Tibora Bátoryho, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Janku Grolmusovú, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01
Martin.
III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011380
Spisová značka: 3K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bučkuliak, nar. 15.03.1986, bytom
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010
01 Žilina, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bučkuliak, nar. 15.03.1986, bytom
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, správcom ktorého je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
Určuje správcovi Ing. Tiborovi Bátorymu, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011381
Spisová značka: 3K/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AFRESH, a.s., so sídlom Oravická 614/14, 028 01 Trstená,
IČO: 36 709 727, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v časti o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu zo strany
navrhovateľa, takto
rozhodol
Konkurzné konanie dlžníka AFRESH, a.s., so sídlom Oravická 614/14, 028 01 Trstená, IČO: 36 709 727 z a s t a v
u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011382
Spisová značka: 3K/12/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
CORINEA, s.r.o., so sídlom Dubová 27, 010 07 Žilina, IČO: 45 623 082, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CORINEA, s.r.o., so sídlom Dubová 27, 010 07 Žilina, IČO: 45 623 082.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 10.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K011383
Spisová značka: 4K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo veci Daňového úradu Žilina, so
sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIP AUTOTRANSPORT
s.r.o., so sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so sídlom Volgogradská
4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Lenku Maďarovú, so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie (Tajovského 5, 010 01 Žilina) a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4K
38/2013. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento
veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude
pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 9.6.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K011341
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/223/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Mihalenko
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Breznica 62, Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 781 684
Súd zverejňuje uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov:

2K/223/1998-114
UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Dušan Mihalenko, Breznica 62, IČO: 10 781 684, takto

rozhodol:

A/

Zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov na deň 24. júna 2014 o 9,30 hod.

v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, v pojednávacej miestnosti č. 200/II. posch.

Program schôdze veriteľov:

B/

Schválenie čiastočného plánu speňaženia

Na schôdzu veriteľov súd predvoláva:

- správcu: JUDr. Jozef Jaroščák, ml., advokát, Radničné námestie č. 33, Bardejov
- konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne, na
Krajskom súde v Košiciach, prihlásili svoje pohľadávky proti úpadcovi.

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

V Košiciach dňa 11. júna 2014

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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K011342
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 4K 331/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVONA a.s.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Výhonská 1, 835 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 003 735
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
č. k. 4K 331/2001 - 1154
UPOVEDOMENIE
úpadcu a konkurzných veriteľov o Dodatku č. 1 ku konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: DREVONA a.s., Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO:
36 003 735 upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec,
advokát, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, predložil súdu dňa 09.06.2014 Dodatok č. 1 ku konečnej správe –
oprava výdavkov.

Súd zverejní Dodatok č. 1 ku konečnej správe – oprava výdavkov, pod č. k. 4K 331/2001 - 1150 vyvesením
na úradnú tabuľu Krajského súdu v Bratislave v deň zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom
vestníku.

Pre veľký rozsah je Dodatok č. 1 ku konečnej správe k dispozícii na nahliadnutie počas pracovného týždňa
denne v stránkové hodiny v kancelárii č. dv. 146/I. posch., na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, Justičný
palác.

P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči Dodatku č. 1 ku konečnej správe
podať námietky na podpísaný súd do 15 dní odo dňa, kedy bol vyvesený na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.

V Bratislave dňa 11.06.2014
JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 16.06.2014

K011343
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K151/98
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VARIA - PROGRES spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zlaté Klasy, 930 39 Zlaté Klasy, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 424 341
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

č. k. 3K 151/98-636
IČS 1098896505

Upovedomenie o konečnej správe
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: VARIA – PROGRES spol. s r.o., Zlaté Klasy, IČO: 314
24 341 vedenú pod sp. zn. 3K 151/1998 upovedomuje veriteľov a úpadcu o tom, že správca konkurznej podstaty
Ing. Bohuslav Šmíd, so sídlom M. Bela 4661/8, 921 01 Piešťany predložil dňa 24.04.2014 dodatok č. 1 ku konečnej
správe o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.

Súd u p o z o r ň u j e konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy
na úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať n á m i e t k y na Krajskom súde v Bratislave.

Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. Pre
veľký rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na
I. poschodí, číslo dverí 146.

V Bratislave, dňa 11.06.2014

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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