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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

K005735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Slimáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Martina 101, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/45/2013 S98
Spisová značka súdneho spisu:
36K/45/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Eva Slimáková, nar. 28.06.1979, bytom Sv. Martina 101, 919 35 Hrnčiarovce
nad Parnou, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a § 40 ods. 1 písm. a)
vyhlášky č. 665/2005 Z.z., dňa 20.3.2014 doplnil súpis majetku všeobecnej podstaty v uvedenom konkurznom
konaní o nasledovné súpisové zložky majetku:

Por.
Popis
č.

Súpisová
hodnota (€)

Deň zapísania do Dôvod
zapísania
súpisu
do súpisu

3

Odkupná hodnota poistnej zmluvy č. 6335553 uzavretej s MetLife Amslico
14,86
poisťovňa a.s., IČO: 31 402 071 vo výške 14,86 € k 20.2.2014

20.3.2014

pohľadávka
poisťovni

voči

4

Časť mzdy úpadcu presahujúca nepostihnuteľnú časť mzdy za mesiac január
147,15
2014

20.3.2014

vlastníctvo úpadcu

5

Časť mzdy úpadcu presahujúca nepostihnuteľnú časť mzdy za mesiac február
83,3
2014

20.3.2014

vlastníctvo úpadcu

K005736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Vartovníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Roder
Sídlo správcu:
I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/21/2013 S1600
Spisová značka súdneho spisu:
38K/21/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Mgr. Lukáš Roder, správca úpadcu: Lýdia Vartovníková, nar. 03.07.1986, trvale bytom Čuklasovce 12, Veľké
Držkovce, občianka SR, ( ďalej len ako: „Úpadca“ ), spis.zn.: 38K/21/2013, v zmysle § 96 ods.2 zák.č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
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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konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty. Zároveň správca oznamuje svoj
zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zabezpečeného veriteľa a veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení čiastkového 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 prepísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Trenčíne, dňa 21.03.2014
Mgr. Lukáš Roder, správca

K005737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jančátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 46, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 71/2013 S 971
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 71/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh
podania:
Doplnenie
súpisu
všeobecnej
podstaty
o
novú
súpisovú
zložku
majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 5: peňažná hotovosť vo
výške 426,36 EUR predstavujúca zrážky zo mzdy úpadcu – Silvia Jančátová za február 2014 vo výške 426,36 EUR
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od
zamestnávateľa - Pflege daheim Armin Bauer, Im Haslet 33, 930 86 Worth a. d. Donau. Deň zápisu 21.03.2014.

Košice, 21.03.2014
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K005738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Španko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 93, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 30/2012 S 971
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 30/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh
podania:
Doplnenie
súpisu
všeobecnej
podstaty
o
novú
súpisovú
zložku
majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 24: peňažná hotovosť vo
výške 365,58 EUR predstavujúca zrážky zo mzdy úpadcu – Jaroslav Španko za február 2014 vo výške 365,58 EUR
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od
zamestnávateľa Ceragon Networks, s.r.o., Liptovská Porúbka č. 550, IČO: 36867667. Deň zápisu 21.03.2014.

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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Košice, 21.03.2014
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K005739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florinix,s.r.o."v likvidácii" "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2013S1484
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu- Florinix, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica ,
IČO:36 005 975 ,oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského 18, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách
počas pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0915
875 198 .
JUDr. Zuzana Šimová, správca

K005740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 82/2013 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
2K 82/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. § 76 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 40 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sa upravuje
z dôvodu doplnenia novej súpisovej zložky majetku

Opis doplnenej súpisovej zložky majetku
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná Pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Úpadca si ako poškodený v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad
Hronom pod spisovou značkou 2T 231/2007 uplatnil nárok na náhradu škody vo výške istiny 10.946.775 Sk, t.j.
cca 363.366 €.
Dlžník : Osoby obžalované v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom pod spisovou
značkou 2T 231/2007.

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: 0 Eur

Dňa 21.03.2014
JUDr. Marián Pataj, správca

K005741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florinix,s.r.o."v likvidácii" "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2013S1484
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Florinix, s.r.o. „
v likvidácii“, so sídlom Partizánska cesta 137, 974 01 Banská Bystrica , IČO:36 005 975 / ďalej len úpadca
/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2K/72/2013, bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Florinix, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Partizánska cesta 137, 974 01 Banská
Bystrica , IČO:36 005 975 / hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the
resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2K/72/2013 bankruptcy was declared on the
Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.03.2014
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 14-th of March 2014. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd v Banskej Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.:
2K/72/2013 a v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr. Zuzana Šimová, Komenského 18, 984 01
Lučenec, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva
viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
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

4

Obchodný vestník 59/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ /
the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská
Bystrica /, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K/72/2013 and in one copy
to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová , Komenského 18,984 01 Lučenec, Slovenská republika.
Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the
claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad / viac pohľadávok / , alebo
znalecký posudok / nepeňažné pohľadávky / alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required
registration form or will not be signed or dated or a summary will not be added / more claims / or an expert
opinion / non- financial claim / or will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy. Non registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court
do not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the bankrupt.
V Lučenci dňa 21.03.2014
JUDr. Zuzana Šimová, správca
JUDr. Zuzana Šimová, truste of the bankrupt

K005742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brucker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2013 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2013
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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32K/25/2013
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Brucker, nar. 12.11.1962, bytom Komenského 6, Nitra v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje ponukového konanie na predaj akcií patriacich do všeobecnej
podstaty úpadcu.

Predmetom predaja sú nasledovné akcie úpadcu:

Emitent akcie: SLOV COUPON a.s.,Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 30842000

Druh, forma, podoba akcie: hromadná listinná kmeňová akcia na meno

Menovitá hodnota jednej akcie: 33,20,- €

Počet kusov akcií: 10 ks s poradovým číslom I-2005-106944 až I-2005-106953

Ponukové konanie bude mať len jedno ponukové kolo, ktorého sa budú môcť záujemcovia o kúpu akcií úpadcu
zúčastniť. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 32/K 25/2013 – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, Nové Zámky. Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v českom alebo slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne
tieto náležitosti:
a) identifikačné údaje záujemcu,
b) navrhovanú kúpnu cenu,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji cenných papierov v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

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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Kúpna cena akcií nie je stanovená. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí
správca ponuku s najvyššou kúpnou cenou.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a následne správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy na uzavretie kúpnej ceny
zložil kúpnu cenu na účet správcu a uzavrel kúpnu zmluvu na predaj cenných papierov. Až po pripísaní kúpnej ceny
na účet predávajúceho správca ako predávajúci pristúpi k uzavretiu zmluvy o predaji cenných papierov s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim.

V prípade, že kúpna cena nebude do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania pripísaná na účet
predávajúceho, správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
zmluvu o predaji cenných papierov.

V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu akcií úpadcu ponúkne rovnakú záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk vyzve, aby svoju
záväznú ponuku zvýšili v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu, a to zaslaním nových
záväzných ponúk s rovnakými náležitosťami ako sa vyžadujú pri pôvodných ponukách, pričom kúpna cena nemôže
byť nižšia ako pôvodne ponúknutá.
Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom
konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a ktorého záväzná ponuka bude
najvyššia. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Správca alebo zástupca veriteľov si vyhradzujú právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní môže každý záujemca kontaktovať správcu
na t. č.: 0918907247
V Nových Zámkoch dňa 21.3.2014
JUDr. Tatiana Timoranská, správca konkurznej podstaty

K005743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Lány - KeyService
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riadok č. 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 942 061
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2013 S548
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponuka na odpredaj hnuteľného majetku

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca úpadcu Pavol Lány – KeyService, s miestom podnikania Riadok 1, 036
01 Martin, IČO: 44 942 061 vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu.

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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Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvoria súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej podstaty úpadcu:
1. Motorové vozidlo Mazda 626, výrobné číslo: JMZGE14J201438536.
2. Prístroj na čipovanie kľúčov, výrobné číslo: 6111619570101, model: RW4+P-BOX.
3. Registračná pokladňa, výrobné číslo:BMDP20002B, model:Euro-50TE mini.
Majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 215/2013 zo dňa 7.11.2013 pod položkou K019862.
Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správkyne na tel. č. 043/4222969, príp. e-mailom na adrese: tsumichrastova@gmail.com.

Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správkyni ponuku na odkúpenie majetku úpadcu v zalepenej obálke s viditeľným označením: „
KONKURZ 3K/19/2013, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 10 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok, splatnosť kúpnej ceny;
označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;

Víťazom o kúpu zložky majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle verejného ponukového
konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku úpadcu.
Správca konkurznej podstaty úpadcu si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové
konanie zrušiť, resp. opätovne vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre
veriteľov.
Správca si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj hnuteľného majetku po predchádzajúcom
súhlase príslušného orgánu – zástupcu veriteľov.

Martin, 20.3.2014
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K005744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VL-MONTEX, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 403, 946 18 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 566 535
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.03.2014

31K/7/2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, VL – MONTEX,
s.r.o., v konkurze, 946 18 Trávnik 403, IČO: 36 566 535, po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru,
súpisové zložky majetku:
č.
súp.
popis súpisovej zložky majetku a jej stav
zložky
2
3
12

súpisová
hodnota

motorové vozidlo Ford Transit 2.5 D, EČV: KN 469BS, karoséria AC kombi, farba modrá,
kategória M1, r. v. 1999, dočasne vyradené z CP, nepojazdné, počet najazdených km 505,00 €
667 800
motorové vozidlo Renault Rapid D55, EČV: KN 068BU, karoséria AC kombi, farba žltá,
kategória M1, r. v. 1996, dočasne vyradené z CP, nepojazdné, počet najazdených km 240,00 €
317 300
vysokozdvižný vozík benzínový, nepojazdný

deň a dôvod vylúčenia

21. 3. 2014,
majetok zapísaný do súpisu
nie je možné speňažiť

800,00 €

Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INKFLOW, a. s. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 016 110
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/77/2013 S 1577
Spisová značka súdneho spisu:
2K/77/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: INKFLOW, a. s. „v likvidácii“, so sídlom 960 01 Zvolen, Tehelná 189, IČO: 36 016 110,
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je:
2926877155/1100, IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
správca

K005746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Kosnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 10, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 15/2013 S 695
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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1K 15/2013
Výmaz poznámky o spornom zápise

Súpis všeobecnej podstaty:
1. byt
popis: 2-izbový byt na adrese: Rimavské Brezovo 10, 980 54 Rimavské Brezovo, Slovenská republika
číslo bytu: 1
číslo vchodu: 1
číslo poschodia: 1
podiel na priestore na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
6033/23954
katastrálne územie: Rimavské Brezovo
číslo LV: 473
súpisné číslo: 10
parcelné číslo: 817/4
súpisová hodnota: 4.400,00 Eur
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dôvod výmazu poznámky: právoplatné vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov
s Milanom Kosnom, na základe ktorého bol uvedený majetok prikázaný do výlučného vlastníctva úpadcu
Deň výmazu poznámky: 15.03.2014

2. súbor hnuteľných vecí:
popis: vnútorné vybavenie bytu (obývacia stena, sedačka, hi-fi veža, televízor, skrine, stolíky, kuchynská linka,
mraziaci box, kuch. robot)
rok výroby: 1987 - 2009
stav opotrebovanosti: 50% - 95%
súpisová hodnota: 145,00 Eur
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dôvod výmazu poznámky: právoplatné vyporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov
s Milanom Kosnom, na základe ktorého bol uvedený majetok prikázaný do výlučného vlastníctva úpadcu
Deň výmazu poznámky: 15.03.2014
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty

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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K005747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VL-MONTEX, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 403, 946 18 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 566 535
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom
konaní vedenom vo veci úpadcu: VL - MONTEX, s.r.o., v konkurze, 946 18 Trávnik č. 403, IČO: 36 566 535, mu
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v
Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku č. 7 vo výške
24,- €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Mlynská 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : ABO MILL s.r.o., Simai út 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko,
IČO : 00 617 547 v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len ZKR), aktualizuje súpis majetku a preraďuje časť majetku úpadcu z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa REGIO-TREND Kft., Kossuth u. 8/A 4400 Nyíregyháza, Maďarsko, evidovaný v zozname
pohľadávok pod č. 81, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 112/2013 do súpisu všeobecnej podstaty,
a to :

Hnuteľné veci – motorové vozidlá :

Položka č. 121 :

Osobné vozidlo FORD FIESTA
Rok výroby : 2007
VIN : WF0HXXGAJH7E41499
EČ : KE204FI
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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Druh karosérie : AB HATCHBACK 5DV.
Farba : Šedá metalíza
Súpisová hodnota : 4 554,00 Eur

Položka č. 122 :

Nákladné vozidlo IVECO
Rok výroby : 2005
VIN : WJME2NN0004291040
EČ : KE014GB
Druh karosérie : BA SKRIŇOVÁ
Farba : Biela
Súpisová hodnota : 15 975,75 Eur

Položka č. 159 :

Nákladné vozidlo IVECO
Rok výroby : 2004
VIN : ZCFA1TM0202450450
EČ : KE015GB
Druh karosérie : BA SKRIŇOVÁ
Farba : Biela
Súpisová hodnota : 13 965,84 Eur

Položka č. 160 :

Osobné vozidlo ŠKODA FABIA 6Y
Rok výroby : 2005
VIN : TMBPY16Y754206071
EČ : KE366DY
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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Druh karosérie : AB HATCHBACK 3DV.
Farba : Strieborná metalíza svetlá
Súpisová hodnota : 1 697,00 Eur

Položka č. 161 :

Nákladné vozidlo ŠKODA FABIA COMBI PRAKTIK 6Y
Rok výroby : 2005
VIN : TMBTY86Y554256961
EČ : KE377DY
Druh karosérie : BB SKRIŇOVÁ
Farba : Biela
Súpisová hodnota : 5 695,00 Eur

Položka č. 162 :

Osobné vozidlo FORD FIESTA
Rok výroby : 2007
VIN : WF0HXXGAJH7E41444
EČ : KE201FI
Druh karosérie : AB HATCHBACK 5DV.
Farba : Šedá metalíza
Súpisová hodnota : 6 573,00 Eur

Položka č. 163 :

Osobné vozidlo FORD FIESTA
Rok výroby : 2007
VIN : WF0HXXGAJH7E41486
EČ : KE198FI

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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Druh karosérie : AB HATCHBACK 5DV.
Farba : Šedá metalíza
Súpisová hodnota : 2 618,00 Eur

Položka č. 164 :

Osobné vozidlo FORD FIESTA
Rok výroby : 2007
VIN : WF0HXXGAJH7E41493
EČ : KE203FI
Druh karosérie : AB HATCHBACK 5DV.
Farba : Šedá metalíza
Súpisová hodnota : 4 124,00 Eur

Položka č. 165 :

Nákladné vozidlo FORD DA3
Rok výroby : 2007
VIN : WF05XXGCD57C51696
EČ : KE196FI
Druh karosérie : BB SKRIŇOVÁ DODÁVKOVÁ
Farba : Šedá metalíza
Súpisová hodnota : 6 706,00 Eur

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K005749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Sedliak
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Obchodný vestník 59/2014
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
28R/1/2013
28R/1/2013 S698
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Sedliak správca úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, miesto podnikania: Piaristická 46, 911 01
Trenčín, IČO: 31 636 292, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 3, Prievidza, v pracovných
dňoch v pondelok až piatok vždy 8.00 - 14.00 hod.

K005750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Sedliak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013 S698
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu
JUDr. Jozef Sedliak správca úpadcu MIGAREAL, s.r.o. v konkurze, miesto podnikania: Piaristická 46, 911 01
Trenčín, IČO: 31 636 292, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený
v OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza, pod názvom MIGAREAL, s.r.o., IBAN: SK31 5200 0000 0000
0419 0868, BIC (SWIFT): OTPVSKBX.

K005751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Markovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Hviezdoslavov 310, 930 41 Hviezdoslavov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2013 S1670
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Rudolf Markovič, nar.: 19.07.1981, bytom: Furdekova 1,
851 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/48/2013, zvoláva
v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR") prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 06.05.2014 (utorok) o
10:30 hod., na adrese správcovskej kancelárie: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, blok A, 16. poschodie, miestnosť č.
1609 (budova Technopolu).
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR,

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

15

Obchodný vestník 59/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa prvej schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti.
Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu s dokladom
totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu, pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla
byť ukončená o 10:29 hod.
V prípade potreby je možné správcu kontaktovať na tel.č. 02/682 86 427.

K005752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štěpán Drlík - SLAVOSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 746 430
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2014 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská ulica 13, 080 01
Prešov, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Štěpán Drlík nar. 19.06.1979, podnikajúci pod
obchodným menom Štěpán Drlík – SLAVOSPORT, s miestom podnikania Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad
– Spišská Sobota, IČO: 37 746 430, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v
obvode Okresného súdu Prešov na adrese Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 051/452 52 44,
prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.,

K005753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štěpán Drlík - SLAVOSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 746 430
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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Slovenská ulica 13;, 080 01 Prešov
2K/4/2014 S 1240
2K/4/2014
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Štěpán Drlík nar.
19.06.1979, podnikajúci pod obchodným menom Štěpán Drlík – SLAVOSPORT, s miestom podnikania
Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 37 746 430 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že bol
na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/4/2014-66 zo dňa 13.02.2014 zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 55/2014 zo dňa 20.03.2014 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Štěpán Drlík, date of birth 19.06.1979, business name Štěpán Drlík – SLAVOSPORT, address: Brokoffova
1654/8, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, ID number: 37 746 430 our duty is to inform you, that the District Court
in Prešov No. 2K/4/2014-66 dated 13.02.2014 and promulgated in the Commercial bulletin No. 55/2014 from
20.03.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá
(§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which
(§ 28 sec. 1 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie 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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K005754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. Peter Ančic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 23, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2013 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci úpadcu Mgr. art. Peter Ančic, touto cestou zverejňujem doplnený návrh
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení všetkého majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu: 5 378,47 €
celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu výťažku: 1 134,40 €
Poučenie:
Nezabezpečení veritelia majú právo nahliadať do doplneného návrhu končeného rozvrhu výťažku v kancelárii
správcu: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany v rámci určených správcovských hodín a v lehote do 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby uplatnil vo voči návrhu
rozvrhu odôvodnené námietky.

JUDr. Barbora Volárová

K005755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, v.d.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S568
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu: KOPLAST, v.d. IČO: 00 694 886, sídlo Horná Štubňa 436, 038 46 Horná
Štubňa, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárií správcu na adrese : Pernikárska 8, Žilina, počas stránkových hodín v dňom
pondelok až piatok od 8°° hod. do 12°° hod. a od 13°° hod. do 15°° hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, v ktorej záujemca uvedie čas, od kedy do
kedy má záujem nahliadať do spisu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alena Balážová, správca

K005756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. Peter Ančic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 23, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2013 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou, za mesiac
február 2014
Súpisová hodnota - 879,67 €

K005757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VEKOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 466, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 431 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/53/2012 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
29K/53/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICAz písomného hlasovania veriteľského výboru
Konkurzné konanie:
Úpadca:

VEKOS, spol. s.r.o. so sídlom Bratislavská 466, 911 05 Trenčín, IČO: 31 431
585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka číslo : 322/R

Súd vedúci konanie: Okresný súd Trenčín
Sp. zn.:

29 K 53/2012

Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru v elektronickej forme vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k žiadosti
správcu konkurznej podstaty JUDr. Otília Prachařová , Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom , značka
správcu: S41 úpadcu VEKOS, spol. s.r.o. so sídlom Bratislavská 466, 911 05 Trenčín, IČO: 31 431 585
o schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku zo dňa 28.2.2014, ktorú správca zaslal
predsedovi veriteľského výboru dňa 7.3.2014 v zmysle záväzného pokynu udeleného správcovi veriteľským
výborom zo dňa 14.10.2013.
Správca vo svojej žiadosti informoval veriteľský výbor o priebehu 4.kola ponukového konania, predmetom ktorého
bol súbor hnuteľného majetku úpadcu zverejnený v OV č. 24/2014. Podľa informácii správcu dňa 24.2.2014 došlo
v kancelárii správcu k otváraniu obálok s doručenými ponukami , pričom v lehote určenej v ponukovom konaní boli
správcovi doručené dve ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku:
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 č. 1:
Záujemca: Monika Vargová, nar. 18.9.1985, bytom Šrobárová 6566/14, 080 01 Prešov
► Ponuka na odkúpenie: Súbor č. 1. skladové zásoby kozmetika – súpisové zložky č. 1. až 266. v súpisovej
hodnote 5.375,34 €.
Ponúkaná kúpna cena: 100,- €, slovom sto eur.
► Ponuka na odkúpenie: Súbor č. 2. skladové zásoby textilu – súpisové zložky č. 1. až 320. v súpisovej hodnote
15.193,76 €.
Ponúkaná kúpna cena: 700,- €, slovom sedemsto eur.
► Ponuka na odkúpenie: Súbor č. 4. skladové zásoby textilu – súpisové zložky č. 1. až 21. v súpisovej hodnote
5.625,- €.
Ponúkaná kúpna cena: 300,- €, slovom tristo eur.
Ponuka č. 2:
Záujemca: Ing. Ján Kuruc, nar. 12.7.1979, bytom Podzámska 9, 940 61 Nové Zámky
► Ponuka na odkúpenie: Súbor č. 2 skladové zásoby textilu – súpisové zložky č. 1. až 320. v súpisovej hodnote
15.193,76 €.
Ponúkaná kúpna cena: 870,- €, slovom osemstosedemdesiat eur.
Správca konkurznej podstaty vyhodnotil ponukové konanie ako úspešné a navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval
o nasledovných uzneseniach:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje záujemcu Moniku Vargovú, nar. 18.9.1985, bytom Šrobárová 6566/14, 080 01 Prešov za
víťaza ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 1. skladové zásoby kozmetika –
súpisové zložky č. 1. až 266. za kúpnu cenu 100,- €, slovom sto eur a následné uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom
v súlade s podmienkami verejného ponukového konania zverejnenými v OV 24/2014.
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje záujemcu Ing. Jána Kuruca, nar. 12.7.1979, bytom Podzámska 9, 940 61 Nové Zámky
za víťaza ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 2 skladové zásoby textilu –
súpisové zložky č. 1. až 320. za kúpnu cenu 870,- €, slovom osemstosedemdesiat eur a následné uzavretie kúpnej
zmluvy s víťazom v súlade s podmienkami verejného ponukového konania zverejnenými v OV 24/2014.
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor ukladá správcovi odmietnuť ponuku záujemcu Moniky Vargovej, nar. 18.9.1985, bytom Šrobárová
6566/14, 080 01 Prešov na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 2 skladové zásoby textilu – súpisové
zložky č. 1. až 320. z toho dôvodu, že ponúkaná kúpna cena je neprimerane nízka.
Uznesenie č. 4:
Veriteľský výbor ukladá správcovi neprihliadať na ponuku záujemcu Moniky Vargovej, nar. 18.9.1985, bytom
Šrobárová 6566/14, 080 01 Prešov na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 4. skladové zásoby textilu –
súpisové zložky č. 1. až 21. z dôvodu nesplnenia podmienok verejného ponukového konania zverejnených v OV
24/2014.
Členovia veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a SHELL Slovakia, s.r.o. písomne a mailom
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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Členovia veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a SHELL Slovakia, s.r.o. písomne a mailom
zaslali predsedovi veriteľského výboru svoje stanoviská k žiadosti správcu konkurznej podstaty zo dňa 28.2.2014.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. :
Súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa
28.2.2014
Slovenská konsolidačná, a.s. Súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom
správcom v žiadosti správcu zo dňa 28.2.2014.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa
28.2.2014.
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje záujemcu Moniku Vargovú, nar. 18.9.1985, bytom Šrobárová 6566/14, 080 01 Prešov za
víťaza ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 1. skladové zásoby kozmetika –
súpisové zložky č. 1. až 266. za kúpnu cenu 100,- €, slovom sto eur a následné uzavretie kúpnej zmluvy s víťazom
v súlade s podmienkami verejného ponukového konania zverejnenými v OV 24/2014.
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje záujemcu Ing. Jána Kuruca, nar. 12.7.1979, bytom Podzámska 9, 940 61 Nové Zámky
za víťaza ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 2 skladové zásoby textilu –
súpisové zložky č. 1. až 320. za kúpnu cenu 870,- €, slovom osemstosedemdesiat eur a následné uzavretie kúpnej
zmluvy s víťazom v súlade s podmienkami verejného ponukového konania zverejnenými v OV 24/2014.
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor ukladá správcovi odmietnuť ponuku záujemcu Moniky Vargovej, nar. 18.9.1985, bytom Šrobárová
6566/14, 080 01 Prešov na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 2 skladové zásoby textilu – súpisové
zložky č. 1. až 320. z toho dôvodu, že ponúkaná kúpna cena je neprimerane nízka.
Uznesenie č. 4:
Veriteľský výbor ukladá správcovi neprihliadať na ponuku záujemcu Moniky Vargovej, nar. 18.9.1985, bytom
Šrobárová 6566/14, 080 01 Prešov na predaj majetku všeobecnej podstaty Súbor č. 4. skladové zásoby textilu –
súpisové zložky č. 1. až 21. z dôvodu nesplnenia podmienok verejného ponukového konania zverejnených v OV
24/2014.
Za:

3 (Slovenská konsolidačná, a.s. ,Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. SHELL Slovakia, s.r.o.)
Proti:

0

Zdržal sa:

0

V Bratislave, dňa 17.3.2014
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Alena Španírová
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K005758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2013 S 1423
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so sídlom kancelárie: Volgogradská 9A, 080 01 Prešov (predtým Slánska
20A, 080 01 Prešov) ako reštrukturalizačný správca dlžníka HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v reštrukturalizácii, IČO:
31 651 577, so sídlom: Poľná 1, 066 80 Humenné v zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Veriteľského výboru dlžníka zo dňa
19.03.2014 zvoláva Schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.04.2014 o 13:00 hod. na adrese Reimanova
9, 080 01 Prešov (budova RPIC), v miestnosti č. 310, 3. poschodie /prezentácia veriteľov od 12.00- 13:00 hod./.
Program schôdze veriteľov:
1.Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Účastník plánu sa môže Schvaľovacej schôdze zúčastniť aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, ktorý musí predložiť splnomocnenie na konanie, prípadne
poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom a doklad totožnosti.
Správca oznamuje, že na zasadnutí Veriteľského výboru dlžníka konanom dňa 19.03.2014 bol dlžníkom predložený
záverečný návrh plánu schválený. Z výsledkov hlasovania Veriteľského výboru dlžníka vyplýva odporúčanie, aby
účastníci plánu oprávnení o schválení reštrukturalizačného plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci
reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00 hod. alebo elektronicky prostredníctvom
emailu na adrese lenka.gregova@gmail.com. Žiadosti o oboznámenie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného
plánu za účelom ich zapísania do poradovníka na oboznamovanie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu
sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, emailom na adrese lenka.gregova@gmail.com alebo
telefonicky na t.č. 0910 809 850.
JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová

K005759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bley
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 3120/30, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4NcKR/2/2012 - S 1242
Spisová značka súdneho spisu:
4NcKR/2/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erik Končok, správca so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca pre oddĺženie
dlžníka Miroslav Bley, nar. 15.2.1986, bytom Bajzova 3120/30, 010 01 Žilina, oznamuje, že účastníci konania
o oddĺžení dlžníka a ich zástupcovia majú právo počas tohto konania nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. v kancelárii správcu na ulici Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s navrhovaným termínom
nahliadnutia možno podávať poštou na vyššie uvedenú adresu správcu alebo elektronickou poštou na adresu
elektronickej pošty: sekretariat@legaladvisor.sk

K005760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELKA, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 773 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2013/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom správcovskej kancelárie Horná 2, 974
01 Banská Bystrica, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1500 (ďalej aj ako len „Správca“) ako správca úpadcu: ELKA, a.s., so sídlom Kremnické Bane č. 37, Kremnica 967
01, IČO: 35 773 651 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, ako aj oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 (ďalej aj ako len
„Zabezpečený veriteľ“) ako celku, t.j. podnik, a to za podmienok bližšie upravených v dokumente „Podmienky
speňažovania zo dňa 14.02.2014“ v súlade s pokynmi príslušných orgánov Úpadcu., pričom:

1. Na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania realizovaného na základe tohto oznamu Správcu je
stanovená lehota 14-tich kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku SR a záväzná
ponuka musí byť v súlade s Podmienkami speňažovania zo dňa 14.02.2014 doručená alebo predložená osobne na
adresu Správcu: JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica. Za prvý deň plynutia dotknutej lehoty sa
považuje 1. kalendárny deň nasledujúci po dní uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR a za posledný
deň plynutia dotknutej lehoty sa považuje 14. kalendárny deň nasledujúci po dni uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku SR, pričom pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak sa za
posledný deň lehoty považuje najbližší pracovný deň. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musia byť
ponuky fyzicky doručené na označenú adresu správcovskej kancelárie najneskôr do 15.00 hod. Návrhy, ktoré
budú doručené resp. predložené po tejto lehote môžu byť prijaté a otvorené len so súhlasom príslušného
orgánu.

Exaktne podmienky predkladania ponúk ako i ostatné podmienky speňažovania stanovujú Podmienky
speňažovania zo dňa 14.02.2014.

2. Každá osoba, ktorá prejaví záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní, realizovanom Správcom za účelom
speňaženia predmetu speňažovania sa po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 1.000,00 € na bankový účet
správy podstaty, t.j. bankový účet:
- vedený pod č.ú.: 5053460281/0900

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
- alebo v hotovosti k rukám Správcu
stane osobou zúčastnenou na ponukovom konaní a následne dostane k dispozícií:
a) jedno vyhotovenie podmienok speňažovania,
b) informačný prehľad predmetu speňažovania obsahujúci výlučne popisné informácie a fotodokumentáciu zložiek
predmetu speňažovania
c) a po dohode so Správcom alebo s osobou poverenou Správcom si môže záujemca obhliadnuť majetok
predstavujúci predmet speňažovania.

3. Bankový účet správy podstaty vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.,
pod č.ú.: 5053460281/0900 bude v rámci priebehu I. kola verejného ponukového konania na podnik Úpadcu
slúžiť ako bankový účet na skladanie zábezpeky, ktorá je čo do výšky ako i podmienok jej realizácie
definovaná taktiež vyššie spomenutými Podmienkami speňažovania zo dňa 14.02.2014.

4. Bližšie informácie možno získať priamo u správcu:
JUDr. Daniel Janšo, mobil: 0903 802 199, 0911 802 199, email: reallux@reallux.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 21.03.2014

JUDr. Daniel Janšo – správca úpadcu

K005761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špurek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33/94, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Zostatková suma

Mena

Č. účtu

Banka

Súpisová hodnota / Eur

133

93,86

USD

1817786049

Tatra banka, a.s.

63,5

K005762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heinz-Joachim Meyer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 74/D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Dunajská 25, 811 01 Bratislava
3K/39/2012 S 483
3K/39/2012
Iné zverejnenie

Zverejnenie podľa § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení:
Správca zverejňuje zapísanie pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Ing. Rudolf Riják, Kuklovská 19, 841 04 Bratislava
Prihlásená suma: 1000,00 EUR

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
V Bratislave, dňa 21.3.2014

K005763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RG INDUSTRIES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halenárska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2013/S1226
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z druhej schôdze veriteľov konkurzného konania na majetok úpadcu RG INDUSTRIES s.r.o.,
Trnava (IČO: 36 277 932)
dňa 19.03.2014
Prítomní:
1. predseda schôdze:
2. veritelia:
·
·
·
·
·
·
·

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
podľa priloženej prezenčnej listiny nasledovne:

Effective management s.r.o., IČO: 36 839, počet hlasov 20.316
GRUMANT s.r.o., CZ, IČO: 496 80 609, počet hlasov 2.299
INFINITY GROUP a.s., IČO: 43 970 630, počet hlasov 42.869
IPC Mont s.r.o., IČO: 43 851 487, počet hlasov 79.251
Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, počet hlasov: 87.936
Ing. Martin Vozár, pôvodný počet hlasov 354.917
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 359 37 874, počet hlasov 15.945

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu
3. Rozhodnutie o znášaní trov zvolania druhej schôdze veriteľov
4. Voľba veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
ad.1: Schôdza veriteľov bola po prezentácii prítomných otvorená o 9.10 hod. Prítomní boli 7 nezabezpečení veritelia
podľa priloženej podpísanej prezentácie prítomných, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Bolo skonštatované, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná dľa § 35 ods. 3 ZKR. Schôdza veriteľov je
uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov
sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu alebo odvolanie člena veriteľského
výboru, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.
Schôdza bola zvolaná správcom – Ing. Miriam Šefčíková, PhD., na základe podnetu veriteľa IPC Mont s.r.o., IČO:
43 851 487, ktoré bolo doručené dňa 24.2.2014. Hlasovacie práva uvedeného veriteľa predstavujú viac ako 10%
všetkých hlasovacích práv, t.j. 10,89%. V žiadosti bol vymedzený predmet rokovania, ktorý je uvedený v programe
schôdze. Schôdza bola zvolaná tak, aby sa konala nie skôr ako 20 dní a nie neskôr ako 30 dní od doručenia
žiadosti. Oznam o zvolaní druhej schôdze veriteľov bol správcom zverejnený v Obchodnom Vestníku č. 20/2014
dňa 27.2.2014.
Ku dňu konania sa druhej schôdze veriteľov nebol zistený žiaden zabezpečený veriteľ a nebola prihlásená žiadna
nepeňažná pohľadávka. Dľa ust. § 32 ods. 1 ZKR každú prihlásenú pohľadávku správca porovná s účtovnou a inou
dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastné
šetrenie. Ak pri skúmaní zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť. Takto boli popreté
pohľadávky troch veriteľov, ktorí zároveň podali žaloby nasledovne – z toho dve spriaznené osoby a to spol.
TOMAREAL s.r.o. (IČO: 45 251 371) – sp. zn. 25Cbi 11/2014 zastupujúci Advokátska kancelária Korytár s.r.o.,
TOMA TRADING s.r.o. (IČO: 45 863 067) – sp. zn. 25Cbi 10/2014 zastupujúci Advokátska kancelária Korytár s.r.o.
a tretí veriteľ MOTOSAM a.s., IČO: 36 306 843 – sp. zn. 36Cbi/2/2014 zastupujúci JUDr. Pavol Malich.
ad.2: Správca oboznámil prítomných veriteľov o jeho vykonávaných činnostiach a postupoch odo dňa vyhlásenia
konkurzu až po dnešný deň týkajúcich sa zisťovania stavu majetku, spracovania zoznamu pohľadávok a podávanie
správ o činnosti správcu Okresnému súdu Trnava. Úpadca neposkytol súčinnosť správcovi, ktorý nedisponuje
žiadnymi účtovnými dokladmi ani účtovnou dokumentáciou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Zisťovanie stavu majetku je uskutočňované vlastnou činnosťou správcu dopytovaním u tretích osôb. Prítomní
veritelia zobrali na vedomie prednesenú správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania bez výhrad.
ad.3: Do programu schôdze bol zaradený bod o rozhodnutí znášania trov zvolania druhej schôdze veriteľov. Trovy
zvolania a konania schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate. Ak bola schôdza veriteľov zvolaná z podnetu
veriteľa, trovy zvolania a konania schôdze je povinný zaplatiť veriteľ, ktorý požiadal o jej zvolanie, ak schôdza
veriteľov nerozhodne inak. Na výzvu správcu si žiaden prítomný veriteľ nenárokoval trovy v súvislosti s jeho účasťou
na schôdzi.
ad.4: Správca informoval o spôsobe ustanovenia veriteľského výboru dľa § 37 ods. 1 ZKR. Správca vyzval
právneho zástupcu Ing. Vozára, ktorého zastupuje JUDr. Peter Sopko, LL.M. na vyjadrenie sa aký postoj zaujíma
prítomný veriteľ úpadcu Ing. Martin Vozár k svojmu hlasovaciemu právu na schôdzi veriteľov prostredníctvom
svojho právneho zástupcu, ktorý uviedol, že v nadväznosti na uznesenie konkurzného súdu č.j. 36K/22/2013-353 zo
dňa 7.2.2014, ktorým bolo uznesenie č. 1 prvej schôdze veriteľov zrušené, nedisponuje hlasovacím právom na tejto
schôdzi, a preto sa síce na schôdzi zúčastňuje, ale hlasovať pri jednotlivých hlasovaniach nebude, pričom jeho
právo zachovania počtu hlasov ostáva nemenné.
poradie navrhovania a hlasovania bolo nasledovné:
1. veriteľ Ing. Martin Vozár: za hlasovalo 6 veriteľov s počtom hlasov 248.616, proti nehlasoval žiaden prítomný
veriteľ, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
2. veriteľ Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484: za hlasovali 2 veritelia s počtom hlasov 103.881, proti hlasovali 4
veritelia s počtom hlasov 144.735, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
3. veriteľ IPC Mont s.r.o., IČO: 43 851 487: za hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov 144.735, proti hlasovali 2
veritelia s počtom hlasov 103.881, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
4. veriteľ INFINITY GROUP a.s., IČO: 43 970 630: za hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov 144.735, proti hlasovali 2
veritelia s počtom hlasov 103.881, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
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5. veriteľ Effective management s.r.o., IČO: 36 839: za hlasovali 3 veritelia s počtom hlasov 142.436, proti hlasovali
2 veritelia s počtom hlasov 103.881, zdržal sa 1 veriteľ s počtom hlasov 2.299, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
6. veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 359 37 874: za hlasovali 2 veritelia s počtom hlasov
103.881, proti hlasovali 3 veritelia s počtom hlasov 142.436, zdržal sa 1 veriteľ s počtom hlasov 2.299, nehlasoval
jeden veriteľ (Ing. Vozár)
7. veriteľ GRUMANT s.r.o., CZ, IČO: 496 80 609: za hlasovali 4 veritelia s počtom hlasov 144.735, proti hlasovali 2
veritelia s počtom hlasov 103.881, nehlasoval jeden veriteľ (Ing. Vozár)
Uznesenie č.1: Na schôdzi veriteľov bol zvolený 5 členný veriteľský výbor s členmi: Ing. Martin Vozár, IPC Mont
s.r.o., INFINITY GROUP a.s., Effective management s.r.o., GRUMANT s.r.o., CZ.
Správca zároveň zvolal zasadnutie veriteľského výboru na deň 19.3.2014 o 9:30 hod.
ad.5: V závere schôdze veriteľov správca poučil o možnosti podania námietok voči prijatým uzneseniam dľa § 35
ods. 8 ZKR. Žiaden veriteľ nepodal námietku.
V Trnave, dňa 19.3.2014

zápis vyhotovil: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
Príloha: 1. prezenčná listina, počet strán 3.

K005764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RG INDUSTRIES s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halenárska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2013/S1226
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze RG INDUSTRIES s.r.o., Trnava (IČO: 36 277 932)
dňa 19.3.2014
Prítomní:
1. veritelia: podľa priloženej prezenčnej listiny nasledovne:
·
·
·
·
·

Effective management s.r.o., IČO: 36 839
GRUMANT s.r.o., CZ, IČO: 496 80 609
INFINITY GROUP a.s., IČO: 43 970 630
IPC Mont s.r.o., IČO: 43 851 487
Ing. Martin Vozár

2. správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
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3. Rôzne
4. Záver
ad.1: Schôdza veriteľov bola po prezentácii prítomných otvorená o 9.35 hod. Prítomní boli všetci členovia
veriteľského výboru. Veriteľský výbor bol uznášaniaschopný dľa § 38 ods. 2 ZKR. Správca oboznámil prítomných
veriteľov o pôsobnosti veriteľského výboru dľa ZKR.
ad.2: Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého si spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru dľa §
38 ods. 1 ZKR. Správca spomedzi prítomných podal prvý návrh za predsedu veriteľského výboru veriteľa
s najvyšším počtom hlasov, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov a to Ing. Martina Vozára, ktorý bol zvolený za
predsedu veriteľského výboru štyrmi hlasmi členov veriteľského výboru (Effective management s.r.o., GRUMANT
s.r.o., INFINITY GROUP a.s., IPC Mont s.r.o), proti nebol žiadne člen veriteľského výboru a jeden sa zdržal (Ing.
Vozár).
Záväzné uznesenie č. 1: Na zasadnutí veriteľského výboru bol zvolený predseda veriteľského výboru Ing. Martin
Vozár.
Správca bude predkladať veriteľskému výboru správu o jeho činnosti každých 90 dní v zmysle § 37 ods. 5 ZKR do
rúk predsedovi veriteľskému výboru.
ad.3: Veriteľský výbor uložil správcovi nasledujúce pokyny:
1. Pokračovať v konkurze a vykonávať všetky činnosti za účelom zistenia majetku, ktorý by mal byť zahrnutý
do všeobecnej podstaty konkurzného konania.
2. Dňa 21.2.2014 bol správcovi elektronicky doručený Znalecký posudok č. 8-1/2013 v rámci poskytnutej
súčinnosti súdnym exekútorom, ktorý bol vyhotovený znalcom Ing. Milan Zacharda v rámci zakázky EX
143/13-8, ktorej zadávateľom bol JUDr. Peter Stano, súdny exekútor. Dátum vyžiadania znaleckého
posudku bol 14.02.2013, znalecký posudok bol vypracovaný dňa 17.02.2013. Správca overí pravosť
uvedeného znaleckého posudku a vyžiada od znalca stanovisko vo veci stanovenia objektivizovanej
všeobecnej hodnoty predmetu ohodnotenia v danom znaleckom posudku.
3. Vyzvať spriaznené osoby úpadcu za účelom identifikácie vzájomných pohľadávok a záväzkov a spôsob ich
vysporiadania.

ad.4: Týmto bol program zvolanej prvej schôdze naplnený. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných
veriteľov s obsahom zápisnice, ktorej obsah bude doručený Okresnému súdu Trnava k spisu č. 36K/22/2013.
V Trnave, dňa 19.3.2014
zápis vyhotovil:

Ing. Martin Vozár, predseda veriteľského výboru

Príloha: 1. prezenčná listina

K005765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OsP doprava, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 976 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2014 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Ing. Tomáš Oravec, reštrukturalizačný správca dlžníka: OsP doprava, s.r.o, so sídlom Sládkovičova 37/A, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 45 976 741 podľa ust. § 126.ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 09.05.2014 o 10:00 hod
(prezentácia od 9:30 hod).
Miesto konania : Hotel Arcade, Nám. SNP č. 5, 974 01 Banská Bystrica ( zasadačka na 1 posch.)
Program schôdze:
1. Otvorenie,
2. Voľba veriteľského výboru,
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok,
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo alebo poverenie na
zastupovanie.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 21.03.2014

K005766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zálešáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 982/6, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/41/2013 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
38K/41/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: Martina Zálešáková, nar.: 01.06.1981, bytom
Pionierska 982/6, 017 06 Považská Bystrica, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.05.2014 o 11:00 hod., na
adrese: 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
4. Voľba zástupcu veriteľov.
5. Záver.
Prezentácia veriteľov začne o 10:30 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 21.03.2014
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K005767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vendelín Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľovnícka ulica 661/24, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/23/2013 S98
Spisová značka súdneho spisu:
36K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.
JUDr. Peter Sopko, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu Vendelín Kiss, nar. 10.09.1979, bytom
Poľovnícka ulica 661/24, 930 28 Okoč v zmysle záväzného pokynu Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36K/23/2013-92 zo dňa 20.1.2014

vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 160/2013 zo dňa 20.8.2013 pod položkou č. 1 – osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 406, r.v. 1996, ev.č.
DS277CP, VIN: VF38BP8CE80189248 so súpisovou hodnotou 1.000,- € (ďalej len „hnuteľná vec“) a záujemcov
vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

1. Výška ponúkanej ceny musí byť v minimálnej výške 70% vyššie uvedenej súpisovej hodnoty hnuteľnej veci,
t.j. najmenej 700,- €.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 26.03.2014 od 8.00 hod.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk: 24.04.2014 do 16.00 hod.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz
Vendelín Kiss - neotvárať“, a to písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu správcu: JUDr.
Peter Sopko, správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr do 16.00 hod posledného dňa lehoty na
predkladanie ponúk. Správca odmietne ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladania ponúk ako oneskorené a nebude na ne brať zreteľ, a to aj vtedy, ak boli v lehote na
predkladanie ponúk dané na poštovú alebo inú prepravu.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na ponuky nebude brať zreteľ.
3. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy
so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie hnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty,
d. návrh kúpnej ceny hnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách a doklad
o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny na číslo účtu úpadcu 2468284351/0200, IBAN: SK81
0200 0000 0024 6828 4351, vedený vo VÚB, a.s.
e. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky;
predložené doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené fotokópie
f. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich
g. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
h. V prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa nebude
brať zreteľ.
2. Správca predloží po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk neporušené obálky s ponukami záujemcov
doručené do dňa otvárania obálok príslušnému orgánu, kde sa otvoria a vyhotoví sa o tom úradný záznam.
3. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené
v podmienkach ponukového konania.
4. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania
správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

32

Obchodný vestník 59/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
5. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku alebo v ucelených častiach.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
7. Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do
30.4.2014.
8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu.
9. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn, resp. súhlas.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu
zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu
správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30% kúpnej ceny
ponúknutej záujemcom.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku hnuteľnej veci dňa 2.4.2014 o 10.00 hod v sídle kancelárie správcu.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.

JUDr. Peter Sopko
správca

K005768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, v.d.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S568
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu KOPLAST, v.d. so sídlom
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa, IČO: 00 694 886 (ďalej len úpadca), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Žilina č.k. 4K/33/2013, 5113227520 zo dňa 20.3.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok hore
uvedeného úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 55/2014 dňa
20.3.2014 pod K005407. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZoKR“) veritelia
úpadcu sú povinní v základne prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie : Pernikárska 8, 010 01
Žilina, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
4K33/2013. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané
veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícií na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
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uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky
nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť
údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
JUDr. Alena Balážová – správca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the ban-kruptcy trustee
of the debtor KOPLAST, v.d., Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa,, IČO: 00 694 886 (hereinafter referred to
as „debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 4K 33/2013,
5113227520 dated on 20.3.2013 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupťs estate. This resolution of the
District Court was published on 55/2014 in day 20.3.2014 struk K005407. The bankruptcy procedure was declared
as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act ( hereinafter referred to as
„the BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Alena Balážová,
Pernikárska 8, 010 01 Žilina, Slovenská republika and in one copy to the Okresný súd Žilina (District Court
Žilina) Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina, Slovac Republic, to the No. 4K 33/2014. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupťs general estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated by the law or will not
registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in
bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The trustee or the
court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete registration.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration of claim according to the article 30 of the BRA. This
information is desi gned for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Debtor.
JUDr. A. Balážová, trustee of the bankrupt.

K005769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpisová položka č. 1:
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej dňa
17.8.2011 medzi úpadcom ako záložcom a spoločnosťou M.D.S. spol. s r.o., sídlo Bratislavská 14, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 35 803 151 ako záložným veriteľom, voči spoločnosti M.D.S. spol. s r.o., terajšie sídlo Mierová 811/21,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 12 698/T. Výška nároku 250 000 EUR. Súpisová hodnota majetku 250 000 EUR. Nárok patrí úpadcovi
v celosti, t.j. v 1/1.

V Bratislave, dňa 21.3.2014
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K005770
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:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
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. pohľadávky veriteľa Mestská časť Bratislava – Dúbravka, so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42, IČO:
00 603 406, prihlásené samostatnými prihláškami pohľadávok: pohľadávka č. 1 - v celkovej sume
20.359,59 EUR; pohľadávka č. 2 – v celkovej sume 621,78 EUR; pohľadávka č. 3 – v celkovej sume
473,89 EUR; pohľadávka č. 4 – v celkovej sume 406,87 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Widos, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 578 088
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Žriedlová 10, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2013 S1424
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Viliam Lafko
Správca
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Žriedlová 10, 040 01 Košice
Úradné hodiny: Po- Pia 8:00-14:00
Zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1424
t.č.: +421 910 809 876
e-mail: viliam.lafko@gmail.com

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 60 Košice

V Prešove, dňa 21.3.2014
Sp. značka : 26R/1/2013
č. konania: 26R/1/2013 S1424

ZÁPISNICA ZO SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Dlžníka Widos, s.r.o.

Zápisnica zo zasadnutia schvaľovacej schôdze veriteľov dlžníka Widos, s.r.o., IČO: 36 578 088, so sídlom:
Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. značka: 26R/1/2013,
spísaná dňa 21. marca 2014 na schvaľovacej schôdzi veriteľov konanej v budove RPIC Prešov, na adrese
Reimanova 9, 080 01 Prešov, v miestnosti č. 310, 3. poschodie.

Správca:

Ing. Viliam Lafko, Žriedlová 10, 040 01 Košice, značka správcu S 1424

Miesto konania:

RPIC Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov, 3. poschodie, miestnosť č. 310

Dátum konania:

21. marca 2014

Čas konania:

13:30-13:40

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
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1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Záver

Prezentácia bola vykonaná v čase od 13:00 hod do 13:30 hod.

K I. bodu schôdze: Otvorenie schôdze veriteľov

Správca otvoril schôdzu veriteľov, ktorú po konzultácii s konkurzným oddelením Okresného súdu Košice I a po
vyjadrení prítomných veriteľov odročil, nakoľko sa z dôvodu pracovnej neschopnosti nedostavil vyšší súdny úradník
ako zástupcu súdu, čím nebola splnená podmienka podľa § 146 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v zmysle ktorého schvaľovacej schôdzi predsedá správca pod dohľadom sudcu alebo ním
povereného vyššieho súdneho úradníka.

Správca uviedol, že čas a miesto pokračovania schvaľovacej schôdze, ako aj dôvody odročenia hlasovania o prijatí
plánu budú bezodkladne zverejnené v Obchodnom vestníku, tak aby boli splnené podmienky podľa § 147 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K II. bodu schôdze:

Správca nakoľko neboli naplnené všetky zákonné podmienky na uskutočnenie schôdze, poďakoval prítomným za
účasť a schvaľovaciu schôdzu o 13:40 hod. ukončil.

V Prešove, dňa 21.3.2014

Ing. Viliam Lafko
Reštrukturalizačný správca

K005772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BODY STYLE, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 10, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 508 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2R/8/2013 S1179
2R/8/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

dlžníka BODY STYLE, s.r.o. v reštrukturalizácii
so sídlom Letná 10, 059 01 Spišská Belá, IČO 36 508 764
sp. zn. 2R/8/2013

Správca:

JUDr. Gábor Száraz

Dátum konania:

21.03.2014

Miesto konania:

zasadačka Kultúrneho strediska
Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa

Doba konania:

12.31 hod. – 12.50 hod.

Zvolávateľ:

JUDr. Gábor Száraz, správca

Program:
1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Prerokovanie žiadosti dlžníka BODY STYLE, s.r.o. v reštrukturalizácii o predĺženie lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie
4. Záver

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných členov veriteľského výboru a správcu dlžníka, pričom
prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Zasadnutie otvorené o 12.31 hod.
Schôdzu otvoril a predsedal jej zvolávateľ.
Predsedajúci konštatuje, že veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) a v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZoKR je veriteľský výbor
uznášaniaschopný.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca navrhol zvoliť za predsedu veriteľského výboru veriteľa Milan Marek, miestom podnikania
Hviezdoslavova 376/24, Spišská Belá, IČO: 46 119 370. Uvedený veriteľ uviedol, že chce byť predsedom
veriteľského výboru.
Hlasovanie č. 1:
za:

5 hlasov

- Milan Marek, miestom podnikania Hviezdoslavova 376/24, Spišská Belá, IČO: 46 119 370
- Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
- Peter Pompa, s miestom podnikania Petzvalova 285/29, Spišská Belá, IČO: 43 155 022
- FAIDROS, s.r.o., so sídlom Francisciho 906/25, Poprad, IČO: 46 059 288
- BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o., so sídlom Michala Hlaváča 30, Levoča, IČO: 36 487 091

proti:

nikto

zdržal sa:

nikto

Uznesenie č. 1:
Prítomní členovia veriteľského výboru schvaľujú návrh správcu a za predsedu veriteľského výboru zvolili
veriteľa Milan Marek, miestom podnikania Hviezdoslavova 376/24, Spišská Belá, IČO: 46 119 370.

Za uznesenie č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia VV.

K bodu 3. Prerokovanie žiadosti dlžníka BODY STYLE, s.r.o. v reštrukturalizácii o predĺženie lehoty na
predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
veriteľskému výboru na predbežné schválenie

Predseda schôdze informoval prítomných členov veriteľského výboru, že v zmysle ust. § 143 ZoKR na
základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa reštrukturalizačného plánu môže veriteľský výbor predĺžiť lehotu na
jeho predloženie o 60 dní.
Predkladateľ plánu žiada o predĺženie lehoty z dôvodu, že zákonná lehota na predloženie záverečného
návrhu plánu veriteľskému výboru je totožná s lehotou na podanie žalôb na určenie popretých pohľadávok. Z
uvedeného dôvodu predkladateľ plánu nevie určiť rozsah popretých pohľadávok, ktoré sa v dôsledku márneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedeného dôvodu predkladateľ plánu nevie určiť rozsah popretých pohľadávok, ktoré sa v dôsledku márneho
uplynutia lehoty na podanie žalôb o určenie pohľadávok nebudú považovať za zistené a ktoré sa do plánu nebudú
vôbec zahŕňať.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť predkladateľ plánu požiadal v zmysle ust. § 143 ZoKR veriteľský výbor o
predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní, t.j. do 19.06.2014.

Hlasovanie č. 2:
za:

5 hlasov

- Milan Marek, miestom podnikania Hviezdoslavova 376/24, Spišská Belá, IČO: 46 119 370
- Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
- Peter Pompa, s miestom podnikania Petzvalova 285/29, Spišská Belá, IČO: 43 155 022
- FAIDROS, s.r.o., so sídlom Francisciho 906/25, Poprad, IČO: 46 059 288
- BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o., so sídlom Michala Hlaváča 30, Levoča, IČO: 36 487 091

proti:

nikto

zdržal sa:

nikto

Uznesenie č. 2:

Prítomní členovia veriteľského výboru schvaľujú predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie o 60 dní, t.j. do 19.06.2014.

Za uznesenie č. 2 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru.

Záver

Zvolávateľ – správca dlžníka vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných
odôvodnených námietok proti uzneseniam prijatým na dnešnej schôdzi veriteľského výboru.
Námietky
členovia veriteľského výboru nevzniesli.
Na záver zasadnutia zvolávateľ – správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a
zasadnutie o 12.50 hod. ukončil.
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K005773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDOS AZ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 80, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 384 081
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/16/2013 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
6k/16/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie:: Bratislava 811 01 , Rudnayovo nám. č. 1, správca úpadcu
obchodnej spoločnosti ARDOS AZ, a.s., (ARDOS AZ, s.r.o.) so sídlom Popradská 80, 821 06 Bratislava, IČO:
31 384 081, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 3780/B, ponúka na
predaj mimo dražbu v 3. kole podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR za najvyššiu ponuku hnuteľný majetok označený
ako súbor hnuteľných vecí – „skladové zásoby“ zo súpisovou hodnotou (aj mena): 15 365,47 EUR (ďalej len
„zásoby“ alebo „majetok“) (minimálna ponuka nie je stanovená) pričom spoluvlastnícky podiel úpadcu tvorí 1/1.

Jedná sa o nasledovný súbor majetku ktorý sa predáva v celku:

Kód sklad. položky

Názov a podpis

MJ

0000016

BNC prep.kabel 1,5m

ks

0000018

BNC-BNC prep.kabel 10m

ks

0000028

Rozhranie pre PC a tlaeATS1801

ks

0000039

Relé AWZ 510 modul 1 relé

ks

0000040

Relé AWZ 512 modul 2 relé

ks

0000701

Magnetický kontakt SD-8561W

ks

0001024

DZ IP8 500/500 Zn typ.I

ks

0001102

Prepoj.krabica RKZ 111

ks

0001301

Ovladac kamier ADTT16E HYPERNOVA; reg. B/3

ks

0001309

Klavesnica KBD-DIGITAL HYPERNOVA; reg. B/3

ks

0001312

Monitor LCD 19 TFT; reg. D/6

ks

0002601

Držiak pre PIR FA3

ks

0002603

MG kontakt MC211OC HYPERNOVA KN

ks

0050041

Krabica pod zasuvku DHM 69

ks

0510090

Západkový kontakt

ks

0510201

Tlačiítko adresné ZAU/AP

ks

0540001

Zábleskový maják –červený /IP54/

ks

0540458

Rola papiera pre tlac -LOOP

ks

0541002

Ústredoa ZETFAS 1000

ks

Evidenčný stav
MJ
EUR
3,00
13,01
00
6,00
52,18
00
1,00
388,17
00
5,00
19,13
00
4,00
19,20
00
6,00
9,97
00
2,00
00
8,00
66,39
00
1,00
248,70
00
1,00
530,77
00
1,00
276,50
00
1,00
2,94
00
5,00
48,75
00
4,00
38,98
00
6,00
76,04
00
2,00
106,75
00
1,00
24,45
00
3,00
5,76
00
1,00
1 814,55
00
1,00

Skutočný stav
3,0000
6,0000
1,0000
5,0000
4,0000
6,0000
0
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
5,0000
31,0000
6,0000
6,0000
1,0000
4,0000
2,0000
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0542007

Linkovy procesor XLM 800

ks

0542025

Sietova doska ZX-FILNET

ks

0550260

Hlásie termomax 70st.C

ks

0560126

Hlasic opt.-dymovy STI

ks

0561012

Hlásic tepelný W3-M1

ks

0561020

Izolátor IZ-1

ks

0561042

VESDA compakt VLC-500RO

ks

0562002

Senzor inter.tepelny 801

ks

0570523

Klúč MHA106 , 141

ks

0570836

Pätica ROSHNI IP65 cervena

ks

0571014

Krabica pod zásuvku na povrch

ks

0571049

Vstupno vystupny prvok VVP-1+ RP/0,42/

ks

0571057

Sklicko tlac.hlaisica KAC

ks

0571070

Zásuvka 801 B

ks

0572000

Svietdlo sig.neadr. 801HL

ks

0572029

Sirenovy modul 801 SB

ks

0572031

Krabica pod zasuvku EM 800

ks

0572033

Zasuvka s izolatorom 801 IB

ks

0572048

Zásuvka 5B "5"

ks

0572049

Zásuvka s izolátorom 5BI 5"

ks

0576501

Siréna ROSHNI - červená /IP54/

ks

1300005

Indukcna cievka

ks

1300006

Ind. trafo jednozávit.smyčku /RP-0,4€/

ks

1300007

Magnetický detektor Michalovce

ks

2020104

Univerz.konzola SB 01

ks

2020105

Interný expander ATS 1202

ks

2020131

Externý expander ATS 1201

ks

2021042

Mikrospínae MARQ závory

ks

3110053

Príchytka kovová FB 25 Hilti

ks

3410013

Super BUS AB01 2*1mm+2*2*0,5

m

3420007

Žlab hrebeň 25*25 /2m

m

3450015

Krabica rozvodná ACI

ks

3454003

Svorka WAGO samonos. 5*2,5

ks

3543003

Žiarovka 24V 35W Ba205 Wustenrot

ks

3543006

Žiarovka 24V 50mA T6.8F pre MHU

ks

3550028

Príchytka CL20; Poistka F2A

ks

3600103

Dopravne zrkadlo 1000*800

ks

Deň vydania: 26.03.2014
1,00
00
2,00
00
1,00
00
6,00
00
1,00
00
3,00
00
1,00
00
12,00
00
1,00
00
5,00
00
22,00
00
1,00
00
9,00
00
3,00
00
5,00
00
1,00
00
7,00
00
13,00
00
82,00
00
3,00
00
2,00
00
33,00
00
2,00
00
1,00
00
5,00
00
1,00
00
1,00
0
8,00
00
100,00
00
24,00
00
5,00
00
1,00
00
36,00
00
4,00
00
22,00
00
65,00
00
1,00
00
1,00

295,00

1,0000

909,40

2,0000

174,54

1,0000

1 179,38

11,0000

36,63

10,0000
0

1 817,77

1,0000

348,47

30,0000

2,60

1,0000

7,70

8,0000

58,04

10,0000
0

4,43

0

14,07

10,0000

48,14

22,0000

45,29

1,0000

19,19

14,0000

251,94

15,0000

195,16

82,0000

29,40

10,0000

30,42

2,0000

423,92

38,0000
0

180,00

1,0000

22,64

0

79,42

1,0000

207,23

1,000
0

11,47

99,0000

7,01

24,0000

5,84

5,0000
0

22,31

36,0000

29,43

4,0000

16,94

22,0000

4,22

70,0000

112,34

1,0000
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3600103T

Dopravne zrkadlo 1000*800

ks

3600105

Konzola "I" pre dopravne zrkadlo

ks

3600106

Konzola "L" pre dopravne zrkadlo

ks

3600130

Spomalovač 402 stred. Forro

ks

3602390

Odrazka standard 100rp.

ks

3603556

Prvky refl. 3556 modre

ks

3605002

Mestsky klinec 179 rp. oboj

ks

3605006

Mestský klinec kovový 5033

ks

3605058

Rozdelovač vozovky -21rp.

ks

3605105

Plech montazny pre Wallflex 3605122

ks

3605122

Wallflex zlta/zlta

ks

3607172

Odrazka zver vodorovna

ks

3607178

Odrazka plašič zvery

ks

3607182

Odrazka zver zvisla

ks

3608004

D-180 LED200M-B2

3609002

PVC stapik U7 / 2 velký biele

ks

3609005

Zdroj DIN DR 120-24 JDC Sučany

ks

3609006

Zdroj 12V/75VA 230V /PVC U7/2

ks

3609008

Svetlo DL 180 DCF -na AKU 6V

ks

3609014

PVC stĺpik U5b fi 40/ 1m žlty

ks

3609017

Zaklad.kotv.okruhle stlpika PVC U7/1

ks

3609018

Žiarovka halogen 12V/20W BA9s

ks

4041032

Samostatna bezk.citacka ATS 1190

ks

4041078

5-MG modul 13130.10

ks

4041080

Pocitacova doska MB100

ks

4041098

1-MG pripoj.modul 010109.10

ks

4045032

SPIN KM 4

ks

4200003

PREMARK DZ A11 2,4*1,2m

ks

4200006

PREMARK šípka vlavo biela 5m

ks

9,01

Elektromagnet. držiak dverí 24V

ks

9000102

Monterková súprava

ks

9000103

Monterková súprava zateplená

ks

999001,02

Panel ovladaci celni 786816 SERVIS

ks

999001,03

Modul periferny 772477 SERVIS

ks

999001,04

MM analogrig essebus 784382 SERVIS

ks

999001,06

Sokl hlasica 805590 SERVIS

ks

999001,07

Tlacitko 804905 SERVIS

ks

2 svetla

ks

Deň vydania: 26.03.2014
1,00
00
1,00
00
1,00
00
5,00
00
40,00
00
109,00
00
2,00
00
2,00
00
16,00
00
7,00
00
18,00
00
20,00
00
5,00
00
31,00
00
2,00
00
1,00
00
2,00
00
2,00
00
1,00
00
1,00
00
34,00
00
3,00
00
1,00
00
5,00
00
2,00
00
1,00
00
1,00
00
8,00
00
4,00
00
5,00
00
9,00
00
10,00
00
1,00
00
1,00
00
1,00
00
1,00
00
5,00
00
5,00

112,34

1,0000

9,96

4,0000

20,00

2,0000

13,50

1,0000

43,46

40,0000

275,99

180,0000

15,02

64,0000

15,51

17,0000

117,57

16,0000
0

205,25

21,0000

153,07

75,0000

32,74

5,0000

232,80

31,0000

282,49

6,0000
0

58,90

2,0000

90,01

2,0000

77,18

3,0000

24,72

1,0000

677,14

36,0000

10,94

3,0000

124,06

3,0000

699,36

5,0000

867,27

2,0000

64,89.

1,0000

84,52

8,0000

654,59

42,0000

112,46

31,0000

360,65

5,0000

268,92

8,0000

459,80

10,0000

388,61

1,0000

77,72

1,0000
0

2,59

1,0000

177,04

5,0000
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999001,08

Skrinka tlac.hl. 704900 SERVIS

ks

999001,14

Kovovy kolicek 769911 SERVIS

ks

999001,15

Kluc servisny 769916 SERVIS

ks

999001,16

Kluc 801 pre ustrednu 769914 SERVIS

ks

999001,17

Kluc 901 pre ustrednu 769915 SERVIS

ks

999004

Kryt tlac.hlásica so sirénou

ks

999005

Skrinka PVC na poziarne kluce

ks

999007

Stopper povrch so sir. 1130

ks

999009

Tesniaci komplet

ks

999011

STOPERS kryt STI 4100

ks

Spolu

Deň vydania: 26.03.2014
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1,0000
0

141,34

2,0000

141,34

4,000

52,70

1,0000

18 122,08 EUR

Podmienky

15 365,47 EUR

ponukového

konania:

1.
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s predmetným súborom hnuteľných vecí
úpadcu, počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie
Správcu (+42125441012 alebo +421903227678 resp. prostredníctvom emailu rhavlat@havlat.sk).

2.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „6K/16/2013 neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá
sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude
doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím
lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou
Osobou

záujemcu.

3.
33,-

Záujemca môže získať bližšie informácie k uvedenému súboru za úhradu nenávratného poplatku vo výške
EUR,
a je
splatný
pri
obhliadke
na
Starej
Vajnorskej
č.
90,
Bratislava.

4.

Náležitosti ponuky:

a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a zrozumiteľný návrh ponúkanej
kúpnej ceny;
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v
ČSOB, a.s., č. účtu: 405776455/7500 najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane
variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v
kancelárii správcu, prípade kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne
podanie ponuky, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 50 % z celkovej ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému
záujemcovi sa zložená zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky s kúpnou cenou. V prípade, že úspešný
záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú
pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného
registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ;
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania,
f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas
účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas
trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie
záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky
5.
Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v
tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy,
ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.

6.
Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa
jednotlivý členovia veriteľského výboru majú možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci
ponukového
konania
budú
informovaný
prostredníctvom
mailu.
7.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka
došla správcovi najskôr. Prípadná neúčasť členov veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v
ich vyhodnotení. Správca je povinný vyhodnotenie ponukového konania písomne doručiť členom VV aj
prostredníctvom emailu bezodkladne po vyhodnotení ponúk. Správca bude informovať všetkých záujemcov o
výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený
ako úspešný, Správca s ním do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk uzavrie kúpnu zmluvu.
8.
Správca nezodpovedá za stav uvedeného súboru majetku a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou
účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojim podpisom v Kúpnej zmluve
výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol
riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu
akejkoľvek škody.

K005774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Widos, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 578 088
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Žriedlová 10, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2013 S1424
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Žriedlová 10, 040 01 Košice ako reštrukturalizačný správca dlžníka Widos,
s.r.o., IČO: 36 578 088, so sídlom: Podskala č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves zmysle ust. § 147 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva pokračovanie schvaľovacej schôdze veriteľov, ktorá sa
konala 21.3.2014 o 13:30 na adrese Reimanova 9, 080 01 Prešov (budova RPIC), v miestnosti č. 310, 3. poschodie
/prezentácia veriteľov od 13.00- 13:30 hod./.
Pokračovanie schôdze v zmysle § 147 Zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií sa uskutoční dňa 4.4.2014
o 13:30 na adrese Boutique Hotel MARATON, miestnosť Salónik Rondo, prízemie, Strojárenská 11A, 040 01 Košice
/prezentácia veriteľov od 13:00-13:30 hod./.
Dôvodom odročenia schôdze bola neúčasť vyššieho súdneho úradníka ako zástupcu súdu z dôvodu pracovnej
neschopnosti, čím nebola splnená podmienka podľa § 146 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v zmysle ktorého schvaľovacej schôdzi predsedá správca pod dohľadom sudcu alebo ním
povereného vyššieho súdneho úradníka.
Program pokračovania schôdze veriteľov:
1.Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Účastník plánu sa môže Schvaľovacej schôdze zúčastniť aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, ktorý musí predložiť splnomocnenie na konanie, prípadne
poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom a doklad totožnosti.
Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese
Žriedlová 10, 040 01 Košice, v pracovných dňoch od 8:00 od 14:00 hod. alebo elektronicky prostredníctvom emailu
na adrese lafko@escorial.sk. Žiadosti o oboznámenie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu za účelom
ich zapísania do poradovníka na oboznamovanie sa s obsahom návrhu reštrukturalizačného plánu sa podávajú
písomne na adrese kancelárie správcu, emailom na adrese lafko@escorial.sk alebo telefonicky na t.č. 0910
809 876.
Ing. Viliam Lafko

K005775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N.I.L. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2013 S1259
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: N.I.L. s.r.o., so sídlom Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava,
IČO: 35 726 377, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/39/2013, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o., Piešťanská 12, Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika, IČO: 46 378 979, iné pohľadávky, čiastočne neuhradená faktúra č. 2012090686,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Váhom, Slovenská republika, IČO: 46 378 979, iné pohľadávky, čiastočne neuhradená faktúra č. 2012090686,
splatná dňa 18.6.2012 + Úroky z omeškania. v celkovej sume: 1 143,10 €.

K005776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starhradská 3220/2, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/49/2013 S1211
Spisová značka súdneho spisu:
3K/49/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZoKR vo výške 1002,23 EUR - mzda
úpadcu za mesiac január 2014, súpisová hodnota majetku: 1002,23 EUR,
2. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZoKR vo výške 272,49 EUR - mzda
úpadcu za mesiac február 2014, súpisová hodnota majetku: 272,49 EUR.
Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu.

K005777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Metalurg_Immo,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 947 845
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Mikáči
Sídlo správcu:
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2012 s1539
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marian Mikáči, správca úpadcu: Metalurg_Immo, s.r.o., IČO: 35 947 845, so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2014
(piatok) o 14.00 hod. v sídle správcu v Apollo Business Centre, Prievozská 4, Bratislava, blok B,
6.poschodie.
Predmetom schôdze veriteľov bude: 1. Úvod 2. Voľba členov veriteľského výboru namiesto členov, ktorým zaniklo
postavenie účastníka konkurzného konania 3. Záver
Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti; zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti a plnou
mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Kontaktný údaj – kancelária správcu: 0917 966 222

K005778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
38K/36/2013 S258
38K/36/2013
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky správcom
V konkurznej veci dlžníka Myjavská obchodná agentúra, a.s. Turá Lúka 12 Myjava, IČO: 36 312 479 bola
dňa 4.2.2014 správcovi poštou doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa Safic-Alcan Česko,
s.r.o., Jamborova 3181/35, 615 00 Brno 15-Židenice, IČO: 26262916, Česká republika v celkovej sume 15.132,74
Eur. Prihlásená pohľadávka je vedená v zozname pohľadávok pod č. 182/1.
Následne dňa 14.2.2014 bola správcovi opätovne poštou doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa Safic-Alcan Česko, s.r.o., Jamborova 3181/35, 615 00 Brno 15-Židenice, IČO: 26262916, Česká republika
v celkovej sume 15.132,74 Eur. Prihlásená pohľadávka je vedená v zozname pohľadávok pod č. 290/1.Oznámenie
o zapísaní pohľadávky vyššieuvedeného veriteľa do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bolo správcom zverejnené v obchodnom vestníku OV 37/2014 dňa 24.2.2014.
Touto cestou správca dlžníka oznamuje v súlade s § 32 ods.6 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, že
pohľadávka veriteľa Safic-Alcan Česko, s.r.o., Jamborova 3181/35, 615 00 Brno 15-Židenice, IČO: 26262916,
Česká republika doručená správcovi poštou dňa 14.2.2014, vedená v zozname pohľadávok pod č. 290/1 bola
správcom popretá v celkovej výške 15 132,74 Eur (istina bola popretá vo výške 15 034 Eur, náklady z uplatnenia
boli správcom popreté vo výške 98,74 Eur) z dôvodu, že veriteľ si tú istú pohľadávku uplatnil dvakrát a to dňa
4.2.2014 a následne dňa 14.2.2014.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2013 S258
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Myjavská obchodná agentúra, a.s. so sídlom Turá Lúka 12, 907 03 Myjava,
IČO: 36 312 479 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38K/36/2013 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
Interkontakt spol.s.r.o.,Mierová 129, 821 05 Bratislava, IČO: 17323843 v celkovej sume 1 081,44 Eur.
JUDr. Ján Súkeník, 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

48

Obchodný vestník 59/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.03.2014

K005780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2013S258
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Myjavská obchodná agentúra, a.s. so sídlom Turá Lúka 12, 907 03 Myjava,
IČO: 36 312 479 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38K/36/2013 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
BASF Color Solutions Germany, GmbH, Clevischer Ring 180, 51 063 Kolín, Nemecko v celkovej sume
2 827,50 Eur.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o."v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R 6/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti ADATO, s.r.o., IČO:
36 538 507, so sídlom na ulici Šafárikova 1, 934 01 Levice, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 12181/N (ďalej len ako :Dlžník“)
Konaného v zmysle ust. §127 et seq. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR)
Spisová značka Okresného súdu Nitra: 32R/6/2013; Miesto zasadnutia: Hotel ASTRUM Laus, ul. P.O.Hviezdoslava
5859/2A, levice; Dátum a čas konania: 18.02.2014 o 16.15 hod; Program zasadnutia: Voľba predsedu veriteľského
výboru.
Prítomní:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 8 33, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
so sídlo príslušnej kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika – správca Dlžníka
Členovia veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská
republika
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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LiV ELEKTRA, a.s., IČO: 35 769 840, so sídlom Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
INVEST-KAPITAL, a.s., IČO: 35 871 334, so sídlom na ulici Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
I.

Otvorenie zasadnutia

Prvé zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“)otvoril JUDr. Miroslav
Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) a jeho zvolávateľ podľa ust. §128 ods.1ZKR
o 16.15 hod. Správca privítal prítomných členov VV a oboznámil ich o jedinom bode programu dnešného zasadnutia
VV, ktorým je voľba predsedu VV podľa ust. § 127 ods. 5 ZKR. Správca súčasne prítomných členov VV informoval
o základných zákonom ustanovených princípoch fungovania veriteľského výboru v zmysle ust. § 127 et seq. ZKR,
podľa ktorých:
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca
Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za
výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej
funkcie, tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník
Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen
veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu
Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť
nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť a adresu ktoréhokoľvek člena
veriteľského výboru
II. Uznášaniaschopnosť
Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých troch (3) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128
ods.2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť prvého zasadnutia VV.
III. Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení
Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust.§128 ods.2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní jeden (1)
hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. V súlade s uvedeným je na
dnešnom prvom zasadnutí VV na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas aspoň dvoch (2)členov VV.
IV. Voľba predsedu veriteľského výboru
Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol obchodnú spoločnosť Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika ktorá je
veriteľom Dlžníka a zároveň členom VV s najväčším počtom zistených hlasov.
HLASOVANIE:
ZA: Všeobecná úverová banka, a.s.; LiV ELEKTRA, a.s.; INVEST-KAPITAL, a.s.
PROTI: nikto
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 3 hlasy; PROTI: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácií obchodnej spoločnosti ADATO, s.r.o., v reštrukturalizácii, IČO: 36 538 507,
Šafárikova 1, 934 01 Levice, Slovenská republika zvolil za predsedu veriteľského výboru obchodnú spoločnosť
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská
republika.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca po vykonanej voľbe predsedu veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na
uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu veriteľského výboru. Námietky proti voľbe
predsedu veriteľského výboru prítomní členovia VV nevzniesli.
V. Záver
Následne Správca poďakoval prítomným členom VV za účasť a prvé zasadnutie VV v reštrukturalizácii Dlžníka
o 16.20 hod. ukončil.
Všeobecná úverová banka, a.s., JUDr. Monika Gašparovičová – na základe poverenia, predseda VV

K005782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EB Partners, s.r.o., „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coboriho 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 882 611
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K 34/ 2008 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
32K 34/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci konkurzu na majetok úpadcu EB Partners, s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO:
35 882 611, týmto správca v súlade s ust. § 101 v spojení s ust. § 98 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov schválený zástupcom veriteľov, Slovenskou
konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35776005.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu: 18.034,12 Eur.
Celková výška pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu a vrátane ďalších
nákladov potrebných na zrušenie konkurzu: 5.704,29 Eur.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K005783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVINA–DREVONA, spol. s r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynárska 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 472 093
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K 11/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 11/2009
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
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Vo veci konkurzu na majetok úpadcu DREVINA–DREVONA, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Mlynárska 16,
040 01 Košice, IČO: 36 472 093, týmto správca v súlade s ust. § 101 v spojení s ust. § 98 ods. 8 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) zverejňuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov schváleného veriteľským výborom
dňa 25.09.2013.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu: 100 197,45 Eur.
Celková výška pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu a vrátane ďalších
nákladov potrebných na zrušenie konkurzu: 28 978,39 Eur.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

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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K005788
Spisová značka: 8K/10/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EURO BETON, s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821
04 Bratislava, IČO: 35 918 837, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EURO BETON, s.r.o., so
sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918 837
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: EURO BETON, s.r.o., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO:
35 918 837.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Juraj Tatara, so sídlom kancelárie 29. augusta 28/D, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 1144.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,53
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 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).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na 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 20.3.2014
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. Katarína Bartalská, sudca
K005789
Spisová značka: 4K/38/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WLC, spol. s.r.o., so sídlom
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 821 906, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, uznesením zo dňa 20.02.2014, č.k. 4K/38/2009-719, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2014, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 431,18 €. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 15.03.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K005790
Spisová značka: 8K/3/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Salašnícka spoločnosť SPECTRUM, s. r. o., so sídlom
Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 712 953, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Salašnícka
spoločnosť SPECTRUM, s. r. o., so sídlom Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 712 953
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Salašnícka spoločnosť SPECTRUM, s. r. o., so sídlom Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO:
35 712 953 predbežného správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S 1491.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005791
Spisová značka: 8K/14/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Montážne celky Zemplín, spol. s r. o., so sídlom
Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 428 302, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Montážne
celky Zemplín, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 428 302
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Montážne celky Zemplín, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 29F, 821 05
Bratislava, IČO: 36 428 302.
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
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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
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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 20.3.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005792
Spisová značka: 4K/32/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovakian Airlines, a.s., so sídlom
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 027 467, správcom ktorého je JUDr. Eduard Veterník, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, č.k. uznesením zo dňa 21.02.2014, č.k. 4K/32/2012-143, potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
v celkovej výške 71 215,-€. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K005793
Spisová značka: 8K/4/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Marek Jánošík - Don Cartouche, s miestom podnikania Holíčska 4, 851 05 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 909 203
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marek Jánošík - Don Cartouche, s miestom podnikania Holíčska 4,
851 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 909 203, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005794
Spisová značka: 3K/74/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MULTIMEDIA Publishing spol. s.r.o, so sídlom
Pluhová 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 765 160, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 31 369 944
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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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MULTIMEDIA Publishing spol. s.r.o, so sídlom
Pluhová 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 765 160, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 31 369 944
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.3.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K005795
Spisová značka: 3K/74/2013
spisová značka: 3K/74/2013
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: MULTIMEDIA Publishing spol. s.r.o, so sídlom Pluhová 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35
765 160
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821
08 Bratislava, IČO: 31 369 944.

Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 04.04.2014 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1 v miestnosti č. dv. 62
je z r u š e n é v zmysle § 19 ods. 1 písm a) bod 3 prvá veta ZKR.

V Bratislave, dňa 19.03.2014

JUDr. Milena Daubnerová
sudca

Okresný súd Bratislava I dňa 19.3.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K005796
Spisová značka: 4K/51/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenek Macháč, nar. 26.04.1951,
bytom Púpavová 24, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
4, 821 09 Bratislava,
uznesením
zo dňa 21.02.2014, č.k. 4K/51/2012-327, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, na konkurzného veriteľa:
57 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 709,45
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
€. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.
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Deň vydania: 26.03.2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenek Macháč, nar. 26.04.1951,
bytom Púpavová 24, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava, uznesením zo dňa 21.02.2014, č.k. 4K/51/2012-327, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, na konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 709,45
€. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K005797
Spisová značka: 8K/9/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Csákiová, nar. 01.06.1960, bytom
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Anna Csákiová, nar.
01.06.1960, bytom Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Anna Csákiová, nar. 01.06.1960, bytom Pestovateľská 9, 900 44
Tomášov, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005798
Spisová značka: 2K/69/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ELKO ELEKTRO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Kostiviarska 43, IČO: 36 650 340, zast. likvidátorom Dalimírom Koledom, bytom Javornícka
4, 974 11 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
11784/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka ELKO ELEKTRO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Kostiviarska 43, IČO: 36 650 340.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha(ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum
a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
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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K005799
Spisová značka: 2K/15/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LESOSTAV LTM, s.r.o., so
sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 07 Zvolen, IČO: 36 620 572, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 8631/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Viktória Hellenbart,
so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, M. Rázusa 23, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu LESOSTAV LTM, s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta 2266/6,
960 07 Zvolen, IČO: 36 620 572.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Viktórii Hellenbart, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, M. Rázusa 23
hotové výdavky vo výške 579,64 eura
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum
a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005800
Spisová značka: 2K/10/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BISKA, s.r.o.,
so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Švermova 49B, IČO: 36 717 789, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 12466/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BISKA, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Švermova 49B, IČO:
36 717 789
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005801
Spisová značka: 31K/43/2013
Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: ONDENA s. r. o., so sídlom Pražská 4,
Košice 040 11, IČO: 36 473 499 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, so sídlom kancelárie Alžbetina 3,
Košice 040 01, zn. správcu: S 1091, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1091, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 405,44 €.
U k l a d á učtárni
súdu KošiceSlovenskej
I vyplatiťrepubliky
predbežnému
správcovi
náhradu
výške 405,44 € z
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č. 200/2011
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N e p r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, so sídlom kancelárie Alžbetina 3,
Košice 040 01, zn. správcu: S 1091, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
Obchodný vestník 59/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.03.2014
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1091, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 405,44 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi náhradu výdavkov vo výške 405,44 € z
preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D18 - 107/2013 č. účtu: 81946542/0200, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 19.3.2014
JUDr. Andrej Radomský,
K005802
Spisová značka: 31K/49/2013
Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: STEEL SLOVAKIA a.s., so sídlom
Učňovská 10, Košice - Šaca 040 15, IČO: 36 206 172 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Milan Polončák, so sídlom kancelárie Vojenská 12, Košice
040 01, zn. správcu: S 1287, odmenu vo výške 663,88 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Milan Polončák, so sídlom kancelárie Vojenská 12, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1287, náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške 45,50 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu výdavkov vo výške
709,38 € z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D18-119/2013, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 19.3.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K005803
Spisová značka: 31K/46/2008
Okresný súd Košice I. v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Katarína Puchá, nar. 17.10.1945,
bytom Južná Trieda č. 27, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
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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Okresný súd Košice I. v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Katarína Puchá, nar. 17.10.1945,
bytom Južná Trieda č. 27, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Ing. Katarína Puchá, nar. 17.10.1945, bytom Južná Trieda č. 27, 040 01 Košice.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 32, Trebišov 07501, , zn. sp. 1275.
III. Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia v trvaní 3 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu vo výške 332,-€, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu
vo výške 166,- € v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb;
IV. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 1.440,- €
na uspokojenie svojich záväzkov. Ak táto suma presiahne 30% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť
sumu najviac vo výške 30% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako
30% čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 30% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
svojich záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po
ukončení prvého roka skúšobného obdobia.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu
všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas prvého
roka skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a
to aj bez osobitnej žiadosti súdu a vždy v polovici každého skúšobného roka a 10 dní pred koncom každého
skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas tohto roka či polroka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.3.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K005804
Spisová značka: 31R/2/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, so
sídlom Veľké Kapušany 079 01, IČO: 31 664 504 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, so
sídlom Veľké Kapušany 079 01, IČO: 31 664 504.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

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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Okresný súd Košice I dňa 19.3.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K005805
Spisová značka: 31K/59/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Alexander Illés, narodený 15.11.1953,
bytom 946 01 Kameničná 145, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Alexander Illés - IVER, s
miestom podnikania 946 01 Kameničná 145, IČO: 32 419 155, ktorého správcom je: JUDr. Erik Solár, adresa
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto

rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 91.429,42 eura pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 19.3.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, vyšší súdny úradník
K005806
Spisová značka: 31K/44/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Richard Marko, narodený
16.06.1956, bytom Nitra, ktorého správcom je: JUDr. Stanislav Barkoci, adresa kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto

rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 45,73 eura pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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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so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 19.3.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, vyšší súdny úradník
K005807
Spisová značka: 31K/3/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Jánošková, narodená 25.09.1985, bytom Štefánikova
1773/13, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Beáta Jánošková, narodená 25.09.1985,
bytom Štefánikova 1773/13, 943 01 Štúrovo, takto

rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Beáta Jánošková, narodená 25.09.1985, bytom Štefánikova 1773/13, 943
01 Štúrovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
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doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
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vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Súd ustanovuje správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

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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Okresný súd Nitra dňa 19.3.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005808
Spisová značka: 1R/7/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SDH, s.r.o., so sídlom Petrovany - Vysielač
573, 082 53 Petrovany, IČO: 36 447 811, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova
18, 066 01 Humenné, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 07.03.2014,
ktorý je prílohou tohto uznesenia,
k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005809
Spisová značka: 2K/58/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 35 865 491, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
082 37 Široké 651, IČO: 36 476 838, takto
rozhodol
Ustanovuje Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou do funkcie
predbežného správcu dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, 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 a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
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.

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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Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K005810
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s., so
sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu
spoločnosti George Anderson Consulting s. r. o., so sídlom Dubovského 62, Malacky 901 01,
IČO: 45
700 460 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup George Anderson Consulting s. r. o., so sídlom Dubovského 62, Malacky 901 01, IČO: 45 700
460 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, namiesto pôvodného veriteľa FERONA Slovakia, a.s., so sídlom
Bytčická 12, Žilina 011 45, IČO: 36 401 137 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 217 až 232 v celkovej výške 277.651,60 eura;
p r i p ú š ť a vstup George Anderson Consulting s. r. o., so sídlom Dubovského 62, Malacky 901 01,
IČO: 45 700 460 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy
Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, namiesto pôvodného veriteľa ALAS SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Polianky 3357/23, Bratislava 841 01, IČO: 35 825 286 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 34 až 65 v celkovej výške 247.466,03 eura.
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 19.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K005811
Spisová značka: 2R/2/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Hromada spol. s r.o., so sídlom 094 09
Majerovce 120, IČO: 31 719 554, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Lenka Jamnickej, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 2.800 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

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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K005812
Spisová značka: 28NcKR/6/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Hajasa, narodeného 16.06.1957, bytom Ilava,
Ľ. Štúra 372/4, občana SR o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Správkyňa Mgr. Lenka Rolníková, so sídlom kancelárie Trenčín, Vajanského 1. sa
o d v o l á v a z funkcie
správcu.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Karola Porubčina so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica.
III. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu
všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
IV. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka.
V. Odvolaná správkyňa je p o v i n n á bezodkladne, najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia
predložiť 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005813
Spisová značka: 28K/24/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Podhradská, nar. 03.04.1979,
bydliskom 1. mája 256/4, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom
kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného
konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 115,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 8/2 a 9/3.
II. Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005814
Spisová značka: 28K/67/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DOMEKO, s. r. o. v konkurze so
sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 36 017 086, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom
kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o návrhu obchodnej spoločnosti
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spravodlivosti
Slovenskej republiky
zákona č. 200/2011
z. o 005
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99 Bratislava,
IČO 35Z.776
na vstup
do konania,
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DOMEKO, s. r. o. v konkurze so
sídlom Mlynská 472, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 36 017 086, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom
kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania,
respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 100,- eur, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 6/S, 10/S, 11/S, 13/S a 14/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005815
Spisová značka: 28K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mothiva, s. r. o. v konkurze so sídlom
Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 850 039, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve
potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín a to v rozsahu postúpenej
pohľadávky vo výške 61,75 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 6 DÚ TN-1.
II. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica so sídlom Nová ul. 13, 974 01 Banská Bystrica a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 60,- eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 7 DÚ BB-1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005816
Spisová značka: 28K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Personnel Welfare Slovakia, s. r. o. v
konkurze so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 395 889, ktorého správcom je JUDr. Róbert
Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania:
konkurze so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 395 889, ktorého správcom je JUDr. Róbert
Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania, resp. na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
I. P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so
sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 115,20 eura, ktorá je vedená v zozname
pohľadávok pod č. 82/1.
II. Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005817
Spisová značka: 25K/21/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALMAZ Group, s.r.o.,
Coburgova 84, 917 01 Trnava, IČO: 45 232 342, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO:
35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 1881,04
eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, 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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K005818
Spisová značka: 25K/24/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Lekáreň ALTHEA JZ&JP,
s.r.o., Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 604 912, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vložka č. 23380/T, správcom majetku ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova
9, Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 876,86 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005819
Spisová značka: 25K/36/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Daniela Takáčová, nar.
28.11.1958, SNP 11, Skalica, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Kollárova 26,
Trnava, IČO: 44 088 833, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 63,99 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a to
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
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ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005820
Spisová značka: 25K/11/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: KORD-GYT, s.r.o., Smetanov háj
282/5, Dunajská Streda, IČO: 36 672 483, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
18959/T, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, Senica, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, o potvrdenie
prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 10 400,96 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

považuje za

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005821
Spisová značka: 23R/1/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka: ZIPPA, s.r.o. „v
reštrukturalizácii“, Obchodná č.4, 921 01 Piešťany, IČO: 34 103 961, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 357/T, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol

I. Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: ZIPPA, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, Obchodná č.4, 921 01
Piešťany, IČO: 34 103 961, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 20.02.2014, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
II. Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: ZIPPA, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, Obchodná č.4, 921 01 Piešťany, IČO: 34
103 961.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K005822
Spisová značka: 25K/19/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tibor Iró, Ružový háj 1372/49,
Dunajský Streda, IČO: 40 813 606, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Dunajská Streda, číslo živ.
registra 201-17221, ktorého správcom SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 42 321,56 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005823
Spisová značka: 25K/39/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pekáreň Lipót, s.r.o., Krajná cesta
571, Zlaté Klasy, IČO: 45 322 970, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka
13, Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35
776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 11 104,59 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za
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veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak
je
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na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

považuje za

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005824
Spisová značka: 25K/39/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pekáreň Lipót, s.r.o., Krajná
cesta 571, Zlaté Klasy, IČO: 45 322 970, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.:
24807/T, oddiel: Sro, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava, o určenie, či sa na podanie, ktorým bola v konkurze uplatnená pohľadávka, prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa EDERA NETWORK MARKETING SLOVAKIA, s.r.o., Korzo Bélu Bartóka 4670/14A,
Dunajská Streda, IČO: 45 376 751, doručené správcovi dňa 6.05.2013 sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005825
Spisová značka: 25K/34/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIT m?bel SK, s.r.o.,
Kračanská cesta 2913/52, Dunajská Streda, IČO: 36 823 384, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo: 20534/T, ktorého správcom je INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, SR -Colný úrad Trnava, Ľudová 10, 917 01 Trnava, v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 133,19 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005826
Spisová značka: 25K/26/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POPO, s.r.o., Rázusova 73, 920 01
Hlohovec, IČO: 36 222 119, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10417/T, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
potvrdenie prevodu pohľadávky,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POPO, s.r.o., Rázusova 73, 920 01
Hlohovec, IČO: 36 222 119, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10417/T, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 225,74 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005827
Spisová značka: 3K/23/2013
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:
Ing. Ľubomír Bobek LAMI, s miestom podnikania Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34703063, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ľubomír Bobek LAMI, s miestom podnikania
Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34703063.
II.
Žilina.

U s t a n o v u j e správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 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 platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K 23/2013. 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 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
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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
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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 v lehote 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.
VI.
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov dlžníka a
zmluvu, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu, obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe, akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
VII.
Dlžníka poučuje, že za podmienok stanovených ustanovením § 166 a nasl. ZKR, po zrušení konkurzu
má právo domáhať sa návrhom na oddlženie zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je dlžník oprávnený podať
počas konkurzného konania do zrušenia konkurzu.
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 18.3.2014
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K005784
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 51-24K 179/95-Db
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Feník - KOLONIAL " v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Matúša Trenčianskeho 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 853 791
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

51-24K 179/95-Db-2043
UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Anton Feník –
KOLONIAL „v konkurze“, s miestom podnikania Matúša Trenčianskeho 1, Prešov, pôvodne Štúrova 33,
Liptovský Mikuláš o návrhu správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Přikryla, Kuzmányho 15, Liptovský
Mikuláš na zrušenie konkurzu takto

r ozhodol:

Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Ing. Anton Feník – KOLONIAL „v konkurze“,
s miestom podnikania Matúša Trenčianskeho 1, Prešov, pôvodne Štúrova 33, Liptovský Mikuláš, IČO:
10 853 791 po splnení rozvrhového uznesenia.
Súd z b a v u j e JUDr. Milana Přikryla, Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš funkcie správcu konkurznej
podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až jeho právoplatnosťou.

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

V Banskej Bystrici, dňa 20. marca 2014
JUDr. Drahomíra Dibdiaková
samosudkyňa
Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

K005785
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 7K/295/1999

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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Sp. zn.: 7K/295/1999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAZA spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 996 228
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

č.k. 7K/295/1999-362
IČS: 1099898612

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: NAZA spol. s r.o., Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO:
30 996 228, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Drahomírom Kubičinom, sídlom kancelárie
správcu Námestie Slobody 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej
podstaty, takto

rozhodol:

1. Pohľadávky veriteľov 1. triedy budú uspokojené sumou 282.748,63 Eur pomerom 9,66903490 % z
uznanej pohľadávky nasledovne:

zv.č.
1
2
3
4
5
9
10
11
12

Názov veriteľa
(pôvodný veriteľ)
PD Zámostie
Psotného 12, Trenčín
IČO: 00207420
SPEKTRA TRADE, s.r.o.,
Za hradbami 34, Pezinok
IČO: 31357750
GUMOTEX, a.s., 690 75 Břeclav
Mládežnická 3062/3a
IČO: 16355407
Slovak Telekom, a. s. ( predtým Eurotel Bratislava, a.s. )
Karadžičova 10, Bratislava 825 13
IČO: 35 705 019
UNIOTEX TRADE, s.r.o.
Kubranská 8, 911 01 Trenčín
IČO: 34 117 598
KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753
OS TN, č.k.38K/23/2013 zo dňa 07.10.2013 – vyhlásenie konkurzu
SKLOTEX, a.s. v likvidácii
Priemyselná 306/9, Revúca 050 01
IČO: 36 029 106
Rozhlas a televízia Slovenska
( predtým Slovenský rozhlas Bratislava ), IČO: 47 232 480
Mlynská dolina, Bratislava 845 45
POLYTRANS, s.r.o. ( predtým KRONOSPAN SLOVAKIA, s.r.o.)
Bardejovská 24, Prešov 080 01
IČO: 31 733 085
POLY, s.r.o.

Pohľadávka
zistená v Eur
9 047,91

Suma na vyplatenie
v Eur
874,85

19 060,38

1 842,95

22 258,38

2 152,17

192,21
1 588,76

18,58
153,62

14 320,65

1 384,67

13 328,37

1 288,72

39,83
28 744,80

3,85
2 779,34

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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POLY, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina 010 01
IČO: 31 595 812
Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140
Michalská 18, Bratislava 815 63
INTACT, spol. s r.o.
Soblahovská 4A, Trenčín 911 01
IČO: 36 296 058
MESSER Tatragas, s.r.o.
Chalúpkova 9,Bratislava 819 44
IČO: 00 685 852
DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii ( predtým VZP Dôvera, a.s. ), IČO: 35 942 479
Einsteinova 25, Bratislava 851 01
Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
Legionárska 160, 911 04 Trenčín
IČO: 17638593
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., IČO: 36 022 047
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 969 55
WETO Spedition, s.r.o.
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34 144 315
NOVA-S, a.s. IČO: 34 108 670 Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín
/Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín, š.p., IČO: 00000469/
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., IČO: 36 531 359
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
M.K.R. PLUS, spol. s r.o.
Sokolská 83/11, 789 01 Zábřeh
IČO: 41031148, ČR
Slovenská konsolidačná, a.s.
( predtým Veriteľ, a.s., VšZP )
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.
( predtým Veriteľ, a.s., Sideria Istota ZZPKošice )
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
SOLID-I, spol. s r.o.,
Vlčie hrdlo 76, Bratislava 821 07
IČO: 31 390 765
Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
IČO: 00312037
Krajský súd Bratislava -Justičná pokladnica / Okresný súd Trenčín/
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Západoslovenská energetika a.s. (predtým ZEZ, š.p. Bratislava)
IČO: 35 823 551
Čulenova 6, Bratislava 816 47
Slovenská konsolidačná, a.s.
( predtým Sociálna poisťovňa pob. Trenčín )
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
VIKRA, s.r.o., IČO: 36 297 470
Obchodná 4259/9, Dubnica nad Váhom 018 41
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.Trenčín
Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
IČO: 379 20 413
Slovenská konsolidačná, a.s.
(predtým Veriteľ,a.s., CHZP APOLLO Bratislava)
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
FEROSTAV, a.s.
Kolín II, Chaloupky 531, 280 02
IČO: 63078937, ČR
Okresný úrad v Trenčíne, odbor životného prostredia, Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s.
(predtým NÚP OÚP v Trenčíne)
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
Slovnaft, a.s. , IČO: 31 322 832
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
Slovnaft, a.s. , IČO: 31 322 832
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
( predtým SLOVNAFT BENZINOL, a.s.)
Marián Šalgo - SKLONEKO, 911 01 Trenčín, Jesenského 28
IČO: 33185689
EUROFOAM GmbH

Deň vydania: 26.03.2014
215 744,89 20 860,45
254 605,37 24 617,88
4 172,33
137,15
9 791,31
164,51
1 895,01

403,42
13,26
946,73
15,91
183,23

992,07

95,92

373,77

36,14

20 369,91
1 651,00
70 177,65

1 969,57
159,64
6 785,50

137 507,37 13 295,64

1 145,52

110,76

4 806,54

464,75

23 796,62
14,61

2 300,90
1,41

6 806,88

658,16

3 619,60

349,98

14 881,90
1 679,94
19 206,96

1 438,94
162,43
1 857,13

3 350,70

323,98

2 064,66

199,63

115 560,91 11 173,62
11 862,72

1 147,01

562,08

54,35

376,05

36,36

70 918,41

6 857,13
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EUROFOAM GmbH
Greinerstraße 70, 4550 Kremsmünster, Rakúsko
Ministerstvo životného prostredia
( predtým ŠF živ. prostredia )
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Duslo, a.s. ( predtým Duslo Šaľa, a.s.), IČO: 35 826 487
Administratívna budova, č.1236, Šaľa 927 03
Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61
IČO: 31 364 501
Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61
IČO: 31 364 501
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava ( predtým Veriteľ, a.s., Spoločná zdravotná poisťovňa
)
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.
( predtým Sociálna poisťovňa )
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen 960 96, IČO: 36 029 815
Matúš Drahomír,
Majerská 12, Trenčín
Vengrínová Dáša,
Dukl. Hrdinov 22, Trenčín
Masarovič Stanislav,
Soblahovská 23, Trenčín
Betáková Jarmila,
I. Krasku 669, Trenčín
Sádecká Ľudmila,
Horná Súča č. 362
Zlatoš Pavol,
Sibírska 8,Trenčín
Mikuláš Ľubomír
Selec č. 278
Ďurcová Emília
Trenčianske Stankovce č. 719
Peter Miloš,
Chocholná č. 293
Bednár Milan,
Považská 43, Trenčín
Vincze Jozef,
Šoltésovej 13, Trenčín
Štecová Anna (Mašková)
Selec č. 237
Punová Anna
Selec č. 177
Ďurec Jaroslav
Trenčianske Stankovce č. 719
Lachká Katarína,
Selec č. 71
Fabo Jozef,
Soblahov č. 149
Puna Štefan,
Selec č. 6
Ing. Bulko Juraj,
Pádivého 680/4, Trenčín
Vavrincová Anna,
gen. Svobodu 7/26, Trenčín
Hanáčková Elena,
Mateja Belu 32, Trenčín
Adámková Radoslava
Veľké Bierovce č. 168
Šebestová Romana
Trenčianske Stankovce č. 130
Vanková Katarína
Veľké Bierovce č. 166
Blahušová Anna,
Mládežnícka 68,,Trenčianska Turná
Hoťková Katarína,
Dúbrava č.604, Horná Súča
Dobiaš Miroslav,
Trenčianske Stankovce č. 694
Miko Vladimír,
Považská 10, Nemšová
Krtová Magdaléna
Chocholná č. 466

Deň vydania: 26.03.2014
70 918,41

6 857,13

1 327,76

128,38

4 136,05

399,92

13,71
1 323,62
27 215,23

1,33
127,98
2 631,45

236 958,74 22 911,62
2 384,55
14 146,05

230,56
1 367,79

612,10

59,18

1 014,74

98,12

792,94

76,67

747,03

72,23

820,55

79,34

318,23

30,77

421,06

40,71

1 049,16

101,44

1 048,46

101,38

678,82

65,64

599,35

57,95

402,38

38,91

607,02

58,69

575,62

55,66

756,69

73,16

465,45

45,00

1 649,37

159,48

753,90

72,89

1 020,75

98,70

677,79

65,54

705,50

68,22

691,20

66,83

957,41

92,57

598,75

57,89

949,25

91,78

1 031,53

99,74

709,59

68,61
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Dobiaš Dušan,
Sibírska 8, Trenčín
Ševčík Peter,
Stanicčná 598,Trenčianska Turná
Kadák Jozef
Trenčianske Stankovce č. 392
Mihál Tomáš,
Bernolákova 1, Nemšová
Ďuriška Miroslav,
Soblahov č. 7
Šipkovská Eva,
gen. Svobodu 7, Trenčín
Machara Ľuboš,
Horná Súča č. 510
Galko Rastislav,
Bratislavská 66, Trenčín
Klejová Terézia,
Fučíkova 7, Nemšová
Kleja Štefan,
Fučíkova 7, Nemšová
Slivovský Ján,
Chocholná č. 164
Kucián Dušan,
Rastislavova 15, Trenčín
Machara Ladislav,
Horná Súča č. 767
Fabušová Marcela rod. Húserková
Horné Sŕnie č. 334
Horňák Peter,
Niva 167/12, Opatová okr. Trenčín
Šuleková Jana,
Hlavná 73, Trenčín
Šišovská Anna,
Na záhrade 6, Trenčín
Horecká Judita,
Šafárikova 12/48, Trenčín
Janiková Božena
Kľúčové, č. 26
Korienková Mária,
Ľubovčianska 8, Nemšová
Vavruš Bohuslav
Trenčianska Turná č. 354
Prekopová Elena,
Soblahovská 21, Trenčín
Zúbek Michal,
Borovského 16, Nemšová
Miklášová Valéria,
Poľovnícka 45,Trenčín
Peťovská Marta,
Kyjevská 8/36, Trenčín
Svatík Ján,
Selec č. 8
Mokričková Mária,
Karpatská 42, Trenčín
Skácalová Jana,
Svinná č. 20
Svatík Ľuboš,
gen Svobodu 2775/3, Trenčín
Michalíková Monika
Horné Sŕnie č. 610
Michalec Ján,
Východná 11, Trenčín
Sedláček Igor
Skalka nad Váhom č. 77
Suchopa Štefan,
Zamarovská 33, Trenčín
Krivoklátska Emília,
Kosmatínska 91, Trenčianska Turná
Dohnan Pavol,
Horná Súča č. 17
Major Ján,
Bazovského 8, Trenčín
Fris Jozef,
Halalovka 18/23, Trenčín
Klamárová Renata,

Deň vydania: 26.03.2014

825,17

79,79

542,36

52,44

709,22

68,57

564,46

54,58

983,97

95,14

675,10

65,28

787,53

76,15

709,02

68,56

903,37

87,35

748,09

72,33

882,73

85,35

900,98

87,12

615,75

59,54

544,65

52,66

645,32

62,40

644,13

62,28

1 077,74

104,21

576,45

55,74

473,51

45,78

794,40

76,81

700,09

67,69

570,47

55,16

946,03

91,47

670,58

64,84

706,00

68,26

722,86

69,89

619,56

59,91

484,30

46,83

706,47

68,31

590,32

57,08

957,81

92,61

841,17

81,33

831,57

80,40

743,41

71,88

779,76

75,40

796,45

77,01

838,91

81,11
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Klamárová Renata,
Halalovka 23, Trenčín
Václav Jozef,
Omšenie č. 557
Stehlík Tomáš,
Novomeského 5/29, Trenčín
Horníček Miroslav,
Západná 3, Trenčín
Koníčková Katarína,
Zavadská 18, Nemšová
Jakubík Ľuboš,
Dlhé Hony 36,Trenčín
Kováč Daniel
Mníchova Lehota č. 265
Galba Augustín,
Partizánska 35, Trenčín
Babrňáková Viera,
Dúbrava 573, Horná Súča
Majčíková Eva,
gen. Svobodu 2753/7, Trenčín
Jablončíková Emília,
gen. Svobodu 7, Trenčín
Mičák Ján,
Drietoma č. 427
Gago Roman,
Horná Súča č. 27
Galko Peter
Trenčianske Mitice č. 293
Seriš Ondrej,
Horná Súča č. 375
Gallo Rudolf,
Dobrá č. 1224
Gallo Peter,
Dobrá č. 1224
Prokešová Denisa,
Beckovská 19,
Trenčín
Danková Bernardína,
J.Palu 5/9
Nemšová
Bečárová Mária
Drietoma - Brúsne 682
Drhová Viktória,
Vlčí vrch 753, Horná Súča
Valachová Gabriela,
J. Palu 4/7, Nemšová
Fabušová Silvia, /rod.Kondeková/
Horné Sŕnie č. 788
Babrňák Milan,
Hollého 8/25, Trenčín
Lamačka Roman,
Vl. Roya 2, Trenčín
Malát Miloš,
Tichá 6, Trenčín
Jargašová Žofia,
Soblahovská 19, Trenčín
Krivulčík Ján,
Trenčianske Stankovce č. 136
Závodský Jaroslav
Dubodiel č. 326
Kukulský Martin,
Gen. Viesta 20, Trenčín
Minárik Peter,
Legionárska 660/95, Trenčín
Šubová Anna,
Dlhé Hony 3, Trenčín
Nitsch Norbert,
28. októbra 1173, Trenčín
Hodulíková Mária,
Východná 5, Trenčín
Sádecký Patrik,
Horná Súča - Trnávka 833
Papiernik Peter
Horné Sŕnie č. 292
Kvasnica Ján,

Deň vydania: 26.03.2014
732,03

70,78

833,40

80,58

955,22

92,36

988,51

95,58

822,15

79,49

674,27

65,20

765,22

73,99

189,01

18,28

735,15

71,08

671,25

64,90

933,68

90,28

1 104,66
756,02
1 036,28

106,81
73,10
100,20

620,16

59,96

817,93

79,09

667,60

64,55

723,86

69,99

866,29

83,76

437,73

42,32

708,06

68,46

622,45

60,18

693,25

67,03

962,46

93,06

855,24

82,69

814,74

78,78

325,23

31,45

767,58

74,22

676,69

65,43

730,80

70,66

722,60

69,87

698,43

67,53

735,18

71,08

979,42

94,70

773,62

74,80

442,38

42,77

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

6

Obchodný vestník 59/2014
160
162
163
164
165
166
167
169

170
171
172
173

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 26.03.2014

Kvasnica Ján,
Hurbanová 39, Trenčín
Kollárová Oľga,
Za oravcom 416, Trenčianska Turná
Šeban Ján,
Bazovského 6/26, Trenčín
Zaťko Zdeno,
Bavlnárska 310, Trenčín
Malinovská Anna,
Šafárikova 12, Trenčín
Ing. Klačanský Ján – Herbárium
Soblahovská 12, Trenčín
IČO: 17659981
Colný úrad Trenčín
Partizánska 1, 911 01 Trenčín
Slovenská konsolidačná, a.s.
( predtým Daňový úrad Trenčín)
Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005
AGENTÚRA PARDON - TN,s.r.o.
Jilemnického 23, Trenčín 911 01
IČO: 34 141 987
ROSINA, spol. s r.o.
Čsl. armády 6/68, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 31 447 945
Krajský súd v Bratislava - Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
AutoCont SK a.s. ( K+K, a.s. ), Einsteinova 24, Bratislava 851 01
IČO: 36 396 222

909,08
1 119,40

87,90
108,24

712,28

68,87

461,73

44,64

695,41

67,24

497,91

48,14

16,60

1,61

1 442 335,08 139 459,88

393,53
6 357,05
165,97
1 679,03

38,05
614,67
16,05
162,35

2. Zoznam veriteľov pohľadávok 1. triedy, ktorí nebudú uspokojovaní:

zv.č. Názov veriteľa
BCT-TEXCEL, a.s. Bratislava
6
IČO: 35689811
vymazaný z OR ex offo 12.09.2007
DREVOINDUSTRIA TRADE, s.r.o. Žilina
7
IČO: 36368423
vymazaný z OR ex offo 22.04.2006
TATRANÁBYTKÁREŇ Kamenec, a.s. v konkurze,
8
Kamenec pod Vtáčnikom vymazaný z OR ex offo 05.08.2012
Trenčianska dopravná spoločnosť, a.s. , IČO: 36 298 336
19
Zlatovská 29, 911 01 Trenčín
vymazaný z OR ex offo 11.11.2009
PEGA, a.s.,
37
Textilní 6, Krnov, ČR
ASCOP SLOVAKIA, spol. s r.o.
39
Vranov nad Topľou
NAZA-Z, a.s.
46
Trenčín
H+S IPOS, spol. s r.o.,
52
Trenčín
G+G, s.r.o. Rázusova 785/38, Bytca
53
(predtým ZTS Energo, a.s., zrušený )
Mičátek Ján,
63
Lipová 16, Trenčín
Jakúbek Jozef,
152
Potôčiky 288, Trenčianska Turná
Svatík Anton,
153
Potôčiky 263, Trenčianska Turná
Kvasnica Štefan,
154
Ľudovíta Stárka 15, Trenčín
Nagy Stanislav
161
Trenčianske Stankovce č. 747
Krajský súd Bratislava -Justičná pokladnica /Krajský súd v Trenčíne/
168
Záhradníca 10, 813 66 Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s.
174 Bratislava, Cintorínska 21, Bratislava 814 99
IČO: 35 776 005

Uznaná suma v Eur

Suma na vyplatenie v Eur

7 784,45

0

5 491,54

0

83,75

0

312,71

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Správca konkurznej podstaty zrealizuje toto rozvrhové uznesenie po nadobudnutí jeho právoplatnosti a podá
súdu odpočet.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí
(§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolávajúci domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p.
v nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 19.03.2014

JUDr. Boris Tóth
sudca

K005786
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 3K/38/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.T.TATRAMONT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 460 443
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : I.T.TATRAMONT SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 1, Svit, IČO
: 36 460 443, rozvrhom takto

rozhodol :

Z celkovej sumy 63.519,78 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie
správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcu JUDr. Jozefa Mižáka
- odmena

1.676,29 eur

- DPH

335,26 eur
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- výdavky (cestovné)

2.163,54 eur

b/ správa a udržiavanie podstaty

16.803,06 eur

c/

pracovné nároky

2.342,36 eur

d/

nároky zo zmlúv uzavreté SKP

e/

ostatné pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu

f/

trovy konania vyvolané konkurzom

g/

úschova písomnosti

13.422,36 eur
2.252,74 eur
1.246,43 eur
9.619,46 eur

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV:
- uspokojuje sa : veriteľ č. 13 – Ing. Alena Zborovská, Prešov

13.658,37 eur

- nebude uspokojený : veriteľ č. 16 – Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne Daňový úrad Svit)

3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – nebudú uspokojení :

Veriteľ č.1 - STROJARNE CHEMES s.r.o, Humenné
Veriteľ č. 2 – Messer Tatragas s.r.o., Bratislava
Veriteľ č 3 – Elektrovod Žilina a.s., Žilina
Veriteľ č. 4 - JSP Slovakia s.r.o., Bratislava
Veriteľ č . 5 – TATRASVIT Svit SOCKS,a.s., Svit
Veriteľ č. 6 - Slovenská konsolidačná, a.s., (pôvodne Sociálna poisťovňa Poprad)
Veriteľ č. 7- MARCO – CLIMATECH, spol. s r.o., Poprad
Veriteľ č. 8 – Slovenské telekomunikácie a.s., Bratislava
Veriteľ č. 9 - Slovenská konsolidačná, a.s., (pôvodne NÚP - OÚP Poprad)
Veriteľ č. 10- SPP Servis, a.s., Bratislava
Veriteľ č. 13 – Alena Zborovská, Prešov
Veriteľ č. 14- DigTec s.r.o., Žilina
Veriteľ č. 15 – Hilti Slovakia spol s.r.o., Bratislava
Veriteľ č. 16 - Slovenská konsolidačná, a.s., (pôvodne Daňový úrad Svit)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ č. 17- Veriteľ a.s., Bratislava (pôvodne Sideria – Istota ZPP)
Veriteľ č. 18 – Ľubomír Škoviera – TATRAREGULA, N. Lesná
Veriteľ č. 19 – CHEMOSVIT a.s., Svit
Veriteľ č. 20 – CHEDOS, s.r.o. Svit
Veriteľ č. 21- VSŽ Poisťovňa Poprad
Veriteľ č. 22- Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Poprad
Veriteľ č. 23 – DATATERM s.r.o, Žilina
Veriteľ č. 24 – Viessmann, s.r.o., Bratislava
Veriteľ č. 25 – Ing. Jaroslav Silla, Poprad
Veriteľ č. 26- REAL TRADE PREŠOV, s.r.o., Prešov

4. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV –
- neboli uplatnené

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

V Košiciach dňa 17. marca 2014

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005787
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 7K/125/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Dömötör
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budovateľská 1319, 925 21 Sládkovičovo, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 066 998
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 7K/125/1998-159
IČS: 1098899123

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Róbert Dömötör, Budovateľská 1319, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 14 066 998, s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Miroslavou Žitníkovou,
advokátkou, sídlom AK Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Róbert Dömötör, Budovateľská 1319, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 14 066 998, uznesením č.k. 7K/125/1998-45 zo dňa 22.01.2002, po splnení uznesenia o
potvrdení núteného vyrovnania v zmysle § 44 ods. 3 ZKV.

Súd zbavuje JUDr. Miroslavu Žitníkovú, advokátku, funkcie správcu konkurznej podstaty.

Žiaden z účastníkov nemá právo na úhradu trov konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí
(§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v
nadväznosti na § 66 ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14 ZKV,
platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 18.03.2014

JUDr. Boris Tóth
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