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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K005999
sp. zn.: 2K/20/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec,
o vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Imricha Kováča,
Čajkovského 14, 984 01 Lučenec, nar. 16. 10. 1962, IČO:
34 684 549, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Imricha Kováča, Čajkovského 14, 984 01 Lučenec, nar. 16. 10. 1962, IČO: 34 684 549.
Ustanovuje správcu konkurznej podstaty JUDr. Mareka Ogurčáka, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
Ukladá dlžníkovi poskytnúť správcovi ním požadovanú súčinnosť.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch
správcovi a v jednom rovnopise súdu. 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 (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – ďalej len "ZKR"), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná
na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná,
na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie
a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"), prihlasujú svoje
budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ
prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku
podmienenej pohľadávky v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva
ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej
podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam
podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad
nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa

pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky v konkurze neprihliada. 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; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, 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. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len O. s. p.) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa § 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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 náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17. 12. 2007
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K006000
sp. zn.: 1K/21/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec, o vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka: A-Holding,
a.s., so sídlom: Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO:
36 057 533, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka č. 722/S, rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: A-Holding, a.s., so sídlom: Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533.
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Ustanovuje správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavrekovú, so sídlom kancelárie: Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica.
Ukladá správcovi povinnosť informovať o vyhlásení konkurzu zahraničných veriteľov dlžníka.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku) prihlásili svoje nároky. Prihláška musí byť doručená v dvoch rovnopisoch
správcovi a v jednom rovnopise súdu. 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 (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom
tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa
v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ako pohľadávky,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"), prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči
úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj
ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka
voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok, taktiež aj ďalšie
osoby, ak to ustanovuje ZKR. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú
pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, inak sa na prihlášku podmienenej pohľadávky
v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne,
súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom
a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad
neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje
veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku nepeňažnej pohľadávky
v konkurze neprihliada. 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; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce,
že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za
nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, 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. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona
č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku – ďalej len O. s. p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastníci majú právo z dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. (ak so
zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa § 197 ods. 6 ZKR účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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 náležitosti námietky zaujatosti, súd
neprihliadne.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19. 12. 2007
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K006001
sp. zn.: 2K/12/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MILWIT s.r.o. "v konkurze",
so sídlom: Družstevná 14/50, 991 25 Čebovce, IČO: 36 622 168,
správcom ktorého je JUDr. Mariana Matulová, Železničiarska 9,
974 01 Banská Bystrica, rozhodol
takto:
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť preddavok v sume
50 000 Sk evidovaný pod položkou denníka D130 13 2007, účt.
doklad 17. VII. 2007, k rukám správcu JUDr. Mariany Matulovej,
Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, na účet č.
4000870864/7500, a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie možno
podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona
č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20. 12. 2007
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K006002
sp. zn.: 2K/12/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MILWIT s.r.o. "v konkurze",
so sídlom: Družstevná 14/50, 991 25 Čebovce, IČO: 36 622 168,
správkyňou ktorého je JUDr. Mariana Matulová, Železničiarska
9, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správkyne na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
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takto:
Priznáva správkyni JUDr. Mariane Matulovej, Železničiarska 9,
974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov v sume 200 000 Sk.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20. 12. 2007
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K006003
sp. zn.: 1K/30/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Brezno, Laskomerského č. 14, 977 01 Brezno,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka: MB
Industry, s.r.o., so sídlom: Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO:
36 046 345, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v odd. Sro, vložka č. 6898/S, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MB Industry, s.r.o., so
sídlom: Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 046 345.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19. 12. 2007
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K006004
sp. zn.: 2K/5/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ing. Maroša Budinského, Brehy 390, 968 01 Nová Baňa, nar. 26. 03. 1972, správcom ktorého
je JUDr. Pavel Balog, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota, rozhodol
takto:
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť zvyšnú časť preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
14 795 Sk evidovanú pod položkou denníka D130 3 2007, účt.
doklad 8. II. 2007, k rukám správcu JUDr. Pavla Baloga, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota, a to do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie možno
podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20. 12. 2007
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K006005
sp. zn.: 31K/17/2007
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Slo-
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venská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Rožňava, so sídlom: 048 17 Rožňava, Ul. zeleného stromu 18, proti dlžníkovi: Štefan Bendík, nar. 15. 01. 1933,
trvale bytom: P. J. Šafárika č. 219, Nižná Slaná, 049 23, o vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Bendík, nar. 15. 01.
1933, trvale bytom: P. J. Šafárika č. 219, Nižná Slaná, 049 23.
Uznáva konkurz za malý.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom
kancelárie v Košiciach, 040 01, Komenského č. 32.
Ukladá správcovi podstaty 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, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Vyzýva veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v dvoch
rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.:
31K/17/2007, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je
navrhovateľom, do 15 dní odo dňa 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.
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.).
Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len "O. s. p."), účastníci
majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na
pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti
voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust.
§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR"), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa
ust. § 15a ods. 3 O. s. p. 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 náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).
Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie
a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku
doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo
len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd
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má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva
z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). 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 (určenom vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len "zabezpečený veriteľ"), má
v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok
ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť
v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh,
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci
a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje
ZKR (§ 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej
pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej
pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom
predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje
uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka
neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca pre-

počtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska
v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa
pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie,
že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa
v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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; k prihláške je povinný
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno
podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR považovať za úplnú; o prípadných
nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení
poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške
(§ 30 ZKR).
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov.
Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol
konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na
úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 18. 12. 2007
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K006006
sp. zn.: 32K/21/2006
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu
na majetok úpadcu: Gabriel Renczés, nar. 21. 3. 1954, Eötvösa 23, Komárno, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, sídlo kancelárie správcu: Kmeťkova 24, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na
schválenie konečného rozvrhu výťažku rozhodol
takto:
Upravuje návrh rozvrhu výťažku tak, že zo sumy výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu 53 453 Sk sa
uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate:
a) časť odmeny správcu priznaná za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov vo výške 5 000 Sk
b) náklady správcu na výkon správcovskej činnosti vo výške
15 890 Sk
c) súdny poplatok zo sumy výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu zo všeobecnej podstaty vo výške 107 Sk;
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2. Nezabezpečení veritelia:
a) Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica
– Daňový úrad Komárno, IČO: 00 634 816, vo výške 562 Sk
b) Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, IČO: 35 776 005 vo
výške 2 588 Sk
c) Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Bratislava, IČO:
30 807 484, vo výške 27 124 Sk
d) NOWACO SLOVAKIA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34
152 199, vo výške 2 182 Sk.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 18. 12. 2007
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K006007
sp. zn.: 32K/34/2007
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GASTRO
Prominent, s.r.o., so sídlom: Špitálska 4, 949 01 Nitra, IČO:
36 560 987, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: GASTRO Prominent, s.r.o. so sídlom: Špitálska 4, 949 01 Nitra, IČO:
36 560 987, o priznanie odmeny predbežnému správcovi rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Vlaste Suchanovej,
sídlo kancelárie: Nové Zámky, M. R. Štefánika č. 39, odmenu vo
výške 20 000 Sk a náhradu výdavkov v sume 833 Sk.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-61/07 vyplatila predbežnému správcovi sumu 20 833 Sk zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia na účet predbežného správcu, č. účtu
574744-172/0200.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku – navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Nitre.
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 18. 12. 2007
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
q

K006008
sp. zn.: 29K/22/2007
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, Dubnica nad
Váhom, IČO: 00 634 816, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Hajas, s obchodným menom:
Miroslav Hajas ADK, s miestom podnikania: Skala 631, Ilava,
IČO: 14 193 116, rozhodol

takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Hajas,
s obchodným menom: Miroslav Hajas ADK, s miestom podnikania: Skala 631, 019 01 Ilava, IČO: 14 193 116.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák.č. 7/2005 Z.z.).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň
po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zák.č.
7/2005 Z.z.).
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 konanie 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 pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho
práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 18. 12. 2007
JUDr. Monika Sitáriková, sudca
q

K006009
sp. zn.: 29K/23/2007
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, Dubnica nad
Váhom, IČO: 00 634 816, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRAMS, spol. s r.o., so sídlom: Areál
ZTS č. 924, Dubnica nad Váhom, IČO: 31 638 465, rozhodol
takto:
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi: PRAMS, spol. s r.o.,
so sídlom: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
31 638 465.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň
po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zák.
č. 7/2005 Z.z.).
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 konanie 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 pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné pa-
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piere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho
práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 18. 12. 2007
JUDr. Monika Sitáriková, sudca
q

K006010
sp. zn.: 39K/11/2007
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13,
975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Skalica,
Mallého 56, 909 01 Skalica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: VINI, s.r.o., IČO: 34 134 450, Nám. Sv. Martina
9, 908 51 Holíč, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1777/T, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: VINI, s.r.o., IČO:
34 134 450, Nám. Sv. Martina 9, 908 51 Holíč.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. 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, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Trnava dňa 19. 12. 2007
Mgr. Katarína Poloncová, vyšší súdny úradník
q

K006011
sp. zn.: 39K/13/2007
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13,
975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KT PRINT, s.r.o., IČO:
36 229 652, Dánoš 1008/34, 925 21 Sládkovičovo, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka
č. 11208/T, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: KT PRINT, s.r.o.,
IČO: 36 229 652, Dánoš 1008/34, 925 21 Sládkovičovo.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo

dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada. 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, súd
neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Trnava dňa 19. 12. 2007
Mgr. Katarína Poloncová, vyšší súdny úradník
q

K006012
sp. zn.: 31K/12/2007
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Skalica, Mallého 56,
909 01 Skalica, proti dlžníkovi: PUNTA, a.s., Bratislavská 7, IČO:
36 238 261, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PUNTA, a.s., Bratislavská 7, IČO: 36 238 261.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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 to 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. 12. 2007
Mgr. Peter Kupka, vyšší súdny úradník
q

K006013
sp. zn.: 1K/13/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
Marián Dúha, nar. 9. 2. 1971, Hroboňovej 1371/5, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 35 078 006, na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
I. Súd ustanovuje JUDr. Annu Machajdovú, sídlo kancelárie: Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, za predbežného správcu.
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II. Predbežný správca je povinný vypracovať správu o stave majetku dlžníka: Marián Dúha, nar. 9. 2. 1971, Hroboňovej 1371/5,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 35 078 006, pričom osobitnú pozornosť
bude venovať zisteniu vymožiteľnosti v zozname majetku uvedených pohľadávok dlžníka, a predložiť ju súdu v lehote 25 dní od
doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Žilina dňa 18. 12. 2007
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K006014
sp. zn.: 3K/20/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIGH
STYLE, spol. s r.o., so sídlom: Puškinova 4617/4, Martin, IČO: 35
722 827, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: HIGH STYLE, spol. s r.o.,
so sídlom: Puškinova 4617/4, Martin, IČO: 35 722 827.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 17. 12. 2007
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K006015
sp. zn.: 4K/24/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hokejo-

vý klub Martimex ZŤS Martin – v likvidácii, Gorkého 2, 036 01
Martin, IČO: 00 591 505, rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: Hokejový klub Martimex
ZŤS Martin – v likvidácii, Gorkého 2, 036 01 Martin, IČO:
00 591 505.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú
tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 17. 12. 2007
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K006016
sp. zn.: 4K/22/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-likvidátora dlžníka Ing. Branislava Hrvola, nar. 13. 6. 1977, bytom: Fatranská
3101/7, Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IMIKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom: Horný Val 15/17,
Žilina, IČO: 31 631 169, rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: IMIKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom:
Horný Val 15/17, Žilina, IČO: 31 631 169, predbežného správcu:
Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie: Timravy 23, Martin.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo
nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17. 12. 2007
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

Správcovia
K006017
Spisová značka súdneho spisu: 1K 17/2007
Spisová značka správcovského spisu: 1K 17/2007 S 544
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
NEO-A.V.T., a.s., Námestie Artézskych prameňov 31, 984 01 Lučenec
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 030 473

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ivan Bablena, správca úpadcu NEO-A.V.T., a.s., Námestie
Artézskych prameňov 31, 984 01 Lučenec, IČO: 36 030 473.
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 04.02.2008 (pondelok)
o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti spoločnosti B. S. RENT, s.r.o., ul. Banícka 33, Veľký Krtíš (budova
oproti polície a úradu práce)
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Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
vo Veľkom Krtíši dňa 19.12.2007
JUDr. Ivan Bablena, správca
q

K006018
Spisová značka súdneho spisu: 31K/19/2007
Spisová značka správcovského spisu: T-93/2007-J
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Bohuš Dudrák
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 23. 6. 1975
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Peter Jonáš, správca konkurznej podstaty úpadcu: Bohuš
Dudrák, nar. 23.6.1975, bytom Záhradná 321, Spišský Štvrtok,
oznamuje, že zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 30.1.2008
o 10.00 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu v Trebišove, na ul. Kukučínova 1, II. poschodie, č. dverí 210. Program:
1. Voľba zástupcu veriteľov. 2. Schválenie plánu speňaženia konkurznej podstaty. 3. Schválenie súpisu majetku, patriaceho do
konkurznej podstaty.
JUDr. Peter Jonáš, správca
q

K006019
Spisová značka súdneho spisu: 2K/15/2006
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2006 S62
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
JADE, spol. s r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 034 908
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Termín konania: 30.11.2007 od 11.00 hod. do 12.00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu konkurznej podstaty – Bratislava, Ružinovská 1, 7. posch.
Program zasadnutia:
Prejednanie návrhu správcu čiastkového rozvrhu výťažku zo dňa
8. 11. 2007.
Prítomní:
Členovia veriteľského výboru:
- DJK trade, s.r.o., IČO: 31345875, Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, zastúpený konateľom Petrom Blehom
- Parker & Young Accomodation, s.r.o., IČO: 35806198, Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, zastúpený konateľom Petrom Blehom
- JUDr. Radovan Jurika, advokát, ev. č. SAK 1085, Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Správca konkurznej podstaty – JUDr. Imrich Tardík
Veriteľský výbor zvolal a rokovanie otvoril predseda veriteľského
výboru JUDr. Radovan Jurika, advokát.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že sú prítomní členovia veriteľského výboru, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t. j.
veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. uznášaniaschopný. Zápisnica plní zároveň funkciu prezenčnej listiny v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z.
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 219B dňa 13.11.2007.
Detailný návrh čiastkového rozvrhu výťažku bol doručený všet-

kým členom veriteľského výboru v súlade s § 98 ods. 1 ZKR
podľa ktorého:
Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku predstavuje: 8 054 316,60 Sk;
Celková suma pohľadávok proti podstate priradených k týmto súpisovým zložkám majetku a odmena správcu priradená k týmto
súpisovým zložkám majetku zahrnutých do čiastkového rozvrhu
výťažku predstavuje: 1 137 740,70 Sk;
Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje: 7 756 193,00 Sk.
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor schvaľuje podľa § 98 ods. 3 návrh čiastkového
rozvrhu výťažku predloženého správcom v horeuvedenom znení.
Za hlasovali: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0
JUDr. Imrich Tardík, správca
q

K006020
Spisová značka súdneho spisu: 9K 9/2006
Spisová značka správcovského spisu: 9K 9/2006 S909
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FSNV s.r.o., Spišská Nová Ves
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 573 990
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miesto: Platanová 5, Košice
Deň: 18. 12. 2007, začiatok schôdze: 13.00 hod.
Predseda schôdze: Ing. Libor Vařbuchta
Zapisovateľ: JUDr. Juraj Gavalčin, správca
v konkurznej veci úpadcu: FSNV s.r.o., Mlynská 39, SNV, IČO:
36 573 990
Prítomní:
1. Ing. Libor Vařbuchta, Pošumavská 16, 586 01 Jihlava, ČR,
č.: OP 102896689
2. TEXCENTRUM s.r.o., Bratislava, IČO: 35 748 869 (zastúpená
Vlastimilom Petrom, konateľom)
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO:
35 937 874, pobočka Košice, Senný trh 1 (JUDr. Františekom
Pastirčíkom na základe plnomocenstva zo dňa 11.09.2006)
4. JUDr. Juraj Gavalčin, správca
Zisťuje sa, že sú prítomní všetci 3 členovia VV, takže veriteľský
výbor je 100 % uznášaniaschopný.
Program:
1. Oboznámenie sa so správou správcu
2. Výber archívu
3. Rozhodnutie o speňažení majetku
4. Rôzne.
K bodu 1 programu:
Správca oboznámil veriteľský výbor s hospodárskym výsledkom
prevádzkovania podniku za obdobie od vyhlásenia konkurzu do
ukončenia prevádzky dňa 30.9.2007 v súlade s písomnou správou správcu zo dňa 5.12.2007. VV berie na vedomie a prijíma
uznesenia, ktorým schvaľuje bez výhrad správu predloženú
správcom.
K bodu 2 programu:
VV súhlasí s návrhom správcu na uzatvorenie zmluvy na správu
registratútry, ktorou plní povinnosť podľa § 90 ZKR. VV schvaľuje
uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou CASSO –ARCH, spol.
s r.o., Wuppertálska 2, Košice, IČ DPH: 20 200 52 804, podľa cenovej ponuky predloženej danou spoločnosťou.
K bodu 3:
Pre úpadcu je ekonomicky výhodné, aby predal zásoby farieb
a chemikálii, ktoré sú v súpise podstaty pod č. 13,14, ktoré zároveň podľa § 91 ods. 3 ZKR sú bezprostredne ohrozené skazou,
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zničením alebo iným podstatným znehodnotením. Predseda VV
navrhuje predmetné zásoby predať spoločnosti TEXCENTRUM
s.r.o., Bratislava, IČO: 35 748 869, za kúpnu cenu 10 000 Sk bez
DPH, s tým že kupujúci berie na seba riziko týkajúce sa kvality
predávaných farieb a chemikálií. VV sa uzniesol, že na základe
tohto uznesenia sa vystaví kupujúcemu faktúra na kúpnu cenu
zásob, so splatnosťou do 15.1.2008 na účet správcu.
K bodu 4:
VV berie na vedomie správu o aktuálnom stave súdnych konaní.
Schôdza bola ukončená o 14.00 hod.
kancelária správcu: Platanová 5, Košice
Ing. Libor Vařbuchta, predseda veriteľského výboru
JUDr. Juraj Gavalčin, správca
q

K006021
Spisová značka súdneho spisu: 32K37/2007
Spisová značka správcovského spisu: 32K37/2007-S12
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo v Rúbani, družstvo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 199 443
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/37/2007 zo dňa
12. 12. 2007 bol na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo
v Rúbani, družstvo, so sídlom: Rúbaň, IČO: 00 199 443, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená
JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika
č. 39, 940 65 Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 32K/37/2007-S12 možno
nahliadnúť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch
v čase od 9.00 do 15.00 hod. Súčasne správca oznamuje kontaktné telefónne číslo pre komunikáciu, tel. č../fax:
035/642 07 42.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
q

K006022
Spisová značka súdneho spisu: 31K/24/2007
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2007 S1149
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Richard Vallo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 21. 9. 1971
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca JUDr. Jaromír Valent oznamujem na základe zmeny adresy kancelárie, že do správcovského spisu môžu oprávnené
osoby nahliadať na adrese: ul. M. R. Štefánika č. 4 (dom Fubor,
1. posch.), 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok
– piatok v čase od 9.00 do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo faxom na tel. č.: 035/6400630, alebo emailom na:
jaromirvalent@zoznam.sk príp. telefonicky na tel. č.:
035/6400629. JUDr. J. Valent
JUDr. Jaromír Valent, správca
q

K006023
Spisová značka súdneho spisu: 31K/12/2007
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2007 S 1149
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Milan Štefánik
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 23. 01. 1975

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca JUDr. Jaromír Valent oznamujem na základe zmeny
adresy kancelárie, že do správcovského spisu môžu oprávnené
osoby nahliadať na adrese: ul. M. R. Štefánika č. 4 (dom Fubor,
1.posch.), 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok
– piatok v čase od 9.00 do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo faxom na tel. č. 035 /6400630 alebo emailom na:
jaromirvalent@zoznam.sk príp. telefonicky na tel. č.:
035/6400629. JUDr. J. Valent
JUDr. Jaromír Valent, správca
q

K006024
Spisová značka súdneho spisu: 32K/23/2006
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2006 S1149
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HRM, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 443 354
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca JUDr. Jaromír Valent oznamujem na základe zmeny adresy kancelárie, že do správcovského spisu môžu oprávnené
osoby nahliadať na adrese: ul. M. R. Štefánika č. 4 (dom Fubor,
1. posch.), 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok
– piatok v čase od 9.00 do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo faxom na tel. č. 035/6400630 alebo emailom na: jaromirvalent@zoznam.sk príp.telefonicky na tel. č.: 035/6400629.
JUDr. J. Valent
JUDr. Jaromír Valent, správca
q

K006025
Spisová značka súdneho spisu: 1K 18/2007-29
Spisová značka správcovského spisu: 1K 18/2007 S512
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
KOKAVAN s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 033 162
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 586;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/5; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 31.896.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 857;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 46.647.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 38;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/8; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 2.068.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 796;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/10; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 43.326.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 7877;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
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katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/19; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 428.745.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 257;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/21; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 13.989.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 495;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 26.943.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 1060;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/7; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 57.696.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 441;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 24.004.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 1125;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/20; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 61.234.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 58;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/11; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 3.157.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 5769;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 314.007.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 96;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/12; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 5.225.-Sk
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 2011;
obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; názov
katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; parcelné číslo: 2972/18; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 109.459.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: hala a admin. budova; obec:
Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 780; parcelné číslo: 2972/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 829.540.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: hala C; obec: Kokava nad Ri-
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mavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1445; parcelné
číslo: 2972/7; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 548.228.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: kotolňa; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1437; parcelné
číslo: 2972/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 303.295.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sklady; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1438; parcelné
číslo: 2972/10; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 69.103.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: trafostanica; obec: Kokava nad
Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia:
Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1439; parcelné číslo: 2972/11; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 65.519.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: hala A; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1441; parcelné
číslo: 2972/20; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 279.244.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: oblúková hala; obec: Kokava
nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené;
orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru:
neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo:
1443; parcelné číslo: 2972/5; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 101.242.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: hala B; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1444; parcelné
číslo: 2972/6; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 476.186.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sušiareň reziva; obec: Kokava
nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené;
orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru:
neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo:
1436; parcelné číslo: 2972/8; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 30.719.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: šatne; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Koka-
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va nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1437; parcelné
číslo: 2972/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 141.526.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sklad; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1437; parcelné
číslo: 2972/9; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 104.931.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sklady; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1438; parcelné
číslo: 2972/10; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 110.335.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sklady; obec: Kokava nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené; orientačné
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: neuvedené;
číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo: 1438; parcelné
číslo: 2972/10; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 203.951.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sklad horľavín; obec: Kokava
nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené;
orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru:
neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo:
1440; parcelné číslo: 2972/12; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 36.804.-Sk
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: sociálne budovy; obec: Kokava
nad Rimavicou; štát: Slovenská republika; ulica: neuvedené;
orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru:
neuvedené; číslo poschodia: neuvedené; názov katastrálneho
územia: Kokava nad Rimavicou; číslo LV: 122; súpisné číslo:
1442; parcelné číslo: 2972/21; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 313.321.-Sk
JUDr. Vladimír Nosko, správca
q

K006026
Spisová značka súdneho spisu: 6K/9/2007
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2007 S128
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PhDr. Boris Čižmárik
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25. 08. 1964
Iné zverejnenie
Zápisnica zo zasadnutia schôdze veriteľov
Dátum konania: 19. 12. 2007
Čas konania: 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Za stanicou č. 5, Bratislava
Prítomní:
predseda schôdze: JUDr. Eduard Veterník, správca
veritelia:
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie ustanovenia nového správcu
3. Záver
Na základe žiadosti Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7. 11.
2007 som zvolal schôdzu veriteľov s uvedeným programom.

Oznámenie o zvolaní tejto schôdze bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 228 B dňa 26. 11. 2007, čím bola lehota na jej
zverejnenie v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. zachovaná.
Na schôdzu sa nedostavil žiaden veriteľ, z toho dôvodu schôdza
nie je uznášaniaschopná.
Schôdza sa nekonala.
V Bratislave dňa 19.12.2007
JUDr. Eduard Veterník, správca
q

K006027
Spisová značka súdneho spisu: 27K/203/2002
Spisová značka správcovského spisu: 27K/203/2002
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Drukos a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 039 187
Iné zverejnenie
Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu DRUKOS, a. s. Banská
Bystrica ponúka na predaj mimo dražby nasledovný majetok:
1. Kúpalisko v Gabčíkove zapísané na LV č. 2025 pre kat. úz.
Gabčíkovo vrátane pozemkov a zariadení predávané ako celok;
2. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch zapísaných na LV č.
4659 pre kat. úz. Radvaň parc. č. 3314/28 – spolu vo výmere
278,63 m2 (bývalý areál ZVT);
3. Akcie, obchodné podiely, nehmotný majetok, pohľadávky, ktoré do otvárania obálok nebudú speňažené.
Záujemcovia o kúpu doručia dvojmo svoje záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Ponuka konkurz č. k. 27K/203/2002
– neotvárať“ na adresu: Krajský súd, Vansovej 8, 974 88 Banská
Bystrica, najneskôr do 25. 1. 2008.
Ponuka musí obsahovať dvojmo:
- doklad o totožnosti
- označenie predmetu kúpy
- ponúknutú kúpnu cenu splatnú pri podpise kúpnej zmluvy
- doklad o úhrade zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej
ceny
Správkyňa konkurznej podstaty môže odmietnuť ponuky toho
majetku, ktorý bude do doby vyhodnotenia ponukového konania
speňažený.
Podrobnosti o ponukovom konaní budú poskytované
vždy v dňoch utorok a štvrtok od 8.00 do 12.00 hodiny, č. t.
0908 350 528.
JUDr. Marta Todeková, správca
q

K006028
Spisová značka súdneho spisu: 2R 1/2007
Spisová značka správcovského spisu: 2R 1/2007 S 1131
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
AHP HYDRAULIKA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 563 104
Iné zverejnenie
Prvý správcovský dom, k.s., Rudnayovo nám. 1, Bratislava, kancelária Žilina, A. Bernoláka 41, zástupca kancelárie JUDr. Pavol
Malich, komplementár týmto oznamuje, že záväzná časť reštrukturalizačného plánu dlžníka AHP HYDRAULIKA, a.s., Robotnícka 841, Turčianske Teplice, IČO 31 563 104, potvrdený uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2R 1/2007 zo dňa 14.12.2007,
uverejnené v Obchodnom vestníku zo dňa 19.12.2007, zaviedla
nad spoločnosťou AHP HYDRAULIKA, a.s., Robotnícka 841,
Turčianske Teplice, IČO 31 563 104, dozornú správu.
Osoba podliehajúca dozornej správe: AHP HYDRAULIKA, a.s.,
Robotnícka 841, Turčianske Teplice, IČO 31 563 104
Názov dozorného správcu a jeho kancelárie: Prvý správcovský
dom, k.s., Rudnayovo nám. 1, Bratislava, kancelária Žilina,

www.zbierka.sk
OV 248B / 2007

© IURA EDITION, spol. s r. o.
13

Konkurzy a reštrukturalizácie

A. Bernoláka 41, zástupca kancelárie JUDr. Pavol Malich,
komplementár
Určenie právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného
správcu:
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony
osoby podliehajúcej dozornej správe nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií, zvýšenie základného imania osoby podliehajúcej dozornej správe a plnenie poskytované veriteľom tak, ako to
stanovuje reštrukturalizačný plán s tým, že ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného
správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu
úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej
správe vyhlásený konkurz.
V Žiline dňa 19.12.2007 Prvý správcovský dom, k.s., Bratislava,
kancelária Žilina, správca, konajúci JUDr. Pavlom Malichom,
komplementárom
Prvý správcovský dom, k.s., správca
q

K006029
Spisová značka súdneho spisu: 39K/17/2006
Spisová značka správcovského spisu: 39K/17/2006 S167
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
AGROSPOL, podielnicke poľnohospodárske družstvo
v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 201 308
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 78 000; mena: Sk; dlžník: 1. Farkaš Vojtech, Sebedražie 397, SR, 2. Helbichová Lena, I. Krasku 10/9, Prievidza,
Sk; právny dôvod vzniku: Rozsudok 36Cbi/6/2007; súpisová
hodnota majetku: 78 000 Sk
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 17 624,50; mena: Sk; dlžník: Pavel Madaj, Morovno 26, SR; právny dôvod vzniku: Uznesenie OS v Trenčíne
36Cbi/7/2007; súpisová hodnota majetku: 17 624,50 Sk
JUDr. Darina Válková, správca
q

K006030
Spisová značka súdneho spisu: 37K/9/2006
Spisová značka správcovského spisu: 37K/9/2006-S297
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
ZTS-OCHRANA, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 302 775
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Stavba
Popis stavby: DC 26 vrátnica za U; obec: Dubnica nad Váhom;
štát: SR; ulica: Areál ZTS; orientačné číslo: 924; názov katastrálneho územia: Dubnica nad Váhom; číslo LV: 3780; súpisné číslo:
neuvedené; parcelné číslo: 3747/68; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 40 000,00 Sk
JUDr. Karol Porubčin, správca
q

K006031
Spisová značka súdneho spisu: 6K/21/2007
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2007 S1172
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SURPACK – VL, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 735 562
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 75 000 Sk; mena: Sk; dlžník: Civest Slovakia,
spol. s r.o., Továrenská 1, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 35 745 223,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17134/B; právny dôvod vzniku: Zmluva o
nájme časti nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu SURPACK-VL,
a.s. uzavretá medzi úpadcom a dlžníkom; súpisová hodnota
majetku: 75 000 Sk
Iná majetková hodnota
Popis: Dlžník úpadcu Duropack Turpack Obaly, a.s., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 735 562, zapísaná v obch. reg.
OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 1604/B splnil svoj záväzok uložením penažnej sumy do súdnej úschovy. Okresný súd Bratislava I
uznesením zo 17. 10. 2006 č. k. 2U/3/2005 vo veci úschovy peňažnej sumy vo výške 73 508 Sk zloženej zložiteľom Duropack
Turpack Obaly, a.s., pre príjemcu SURPACK – VL, a.s., rozhodol
o prijatí sumy 73 508 Sk do úschovy. Správca úpadcu požiadal
v zmysle ustanovenia § 185d zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku o vyplatenie peňažnej sumy na účet
úpadcu. Vyplatená peňažná suma bude súčasťou všeobecnej
podstaty.
register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 73 508 Sk
Mgr. Juraj Puskailer, správca
q

K006032
Spisová značka súdneho spisu: 6K/21/2007
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2007 S1172
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SURPACK – VL, a.s
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 735 562
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Motorový rušeň T211.1575. Rok výroby 1962. Výrobné číslo 5609; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
neuvedené; súpisová hodnota majetku: 59 225 Sk
Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata
Zaradenie do podstaty: oddelená podstata
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO:
31 355 161
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 50
Mgr. Juraj Puskailer, správca

q

www.zbierka.sk
14

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 248B / 2007

Konkurzy a vyrovnania

Konkurzy a vyrovnania
Krajský súd v Bratislave
K006033

K006035
č. k.: 9K 297/01-292

č. k. 3K 62/03-79
UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci navrhovateľa-dlžníka:
FINKREDIT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Kukučínova 22,
831 03 Bratislava, IČO: 35 709 626, zast. JUDr. Jánom Ondrušom, advokátom, so sídlom: Carlton Savoy Building, Mostová ul.
2, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka takto

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: GASENA, s.r.o.
v konkurze, so sídlom: 925 72 Selice, IČO: 36 519 383, o zrušení
konkurzu a zbavení správcu funkcie po zrušení konkurzu takto

rozhodol:
Súd zamieta návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
FINKREDIT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Kukučínova 22,
831 03 Bratislava, IČO: 35 709 626, pre nedostatok majetku.
Účastník nemá právo na náhradu trov konania.
P o u č e n i e: Proti uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní
od jeho doručenia písomne dvojmo prostredníctvom podpísaného súdu.
V Bratislave dňa 19. 11. 2007
JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca
q

K006034
č. k. 6K 18/99-806
UZNESENIE

rozhodol:
I. Konkurz na majetok úpadcu sa zrušuje po splnení rozvrhového uznesenia.
II. Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Fraňo, so sídlom: AK, Piešťanská 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sa
zbavuje funkcie.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku prostredníctvom Krajského súdu
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 § 66e ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu uvedené v § 14, platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 13. 12. 2007

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Roľnícke
družstvo v Reci, v konkurze, 925 26 Reca, IČO: 00 612 251,
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu takto:
rozhodol:
Súd schvaľuje konečnú správu o speňažení majetku z podstaty,
odmenu a výdavky predložené správcom Ing. Františkom Beladičom ku dňu 31. 8. 2007.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
v lehote 30 dní odo dňa 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 § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave 10. 12. 2007
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudca
q

JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudca
q

K006036
č. k.: 2K 177/99-329
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ivv komárno s.r.o. v konkurze, so sídlom: Biskupa Királya 14, 945 01 Komárno, IČO: 31 426 832, o zrušení konkurzu a zbavení správcu
funkcie po zrušení konkurzu takto
rozhodol:
I. Konkurz na majetok úpadcu sa zrušuje po splnení rozvrhového uznesenia.
II. Správca konkurznej podstaty JUDr. Laura Hörömpöliová, so
sídlom: Sv. Michala č. 4, 934 01 Levice, sa zbavuje funkcie.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku prostredníctvom Krajského súdu 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
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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 § 66e ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu uvedené v § 14, platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

teľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2
O. s. p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia
konkurzu uvedené v § 14, platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 13. 12. 2007
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudca

V Bratislave dňa 13. 12. 2007
JUDr. Judita Kokolevská v. r.
sudca

q

K006038

q

č. k.: 1K 26/02-280

K006037

UZNESENIE
č. k. 2K 26/98-599
UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Anton Železník, nar. 3. 11. 1944, OVOZEL, ANZEMOTO, Osvaldova 50,
917 01 Trnava, IČO: 22 692 321, o zrušení konkurzu a zbavení
správcu funkcie po zrušení konkurzu takto
rozhodol:
I. Konkurz na majetok úpadcu sa zrušuje po splnení rozvrhového uznesenia.
II. Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Merica, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 2, sa zbavuje funkcie.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku prostredníctvom Krajského súdu
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 odvola-

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: SPORODRUŽSTVO – sporiteľné a úverové družstvo, Mostná 13, Nitra, IČO: 36 533 203, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Kubovičovou, Nám. Biely kríž 3, P. O. BOX
39, 831 02 Bratislava, takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo
dňa 9. 7. 2002 pod. č. k. 1K 26/02 pre nedostatok predpokladov
pre konkurz.
Súd zbavuje JUDr. Dagmar Kubovičovú, Nám. Biely kríž 3, P. O.
BOX 39, 831 02 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Súd priznáva správcovi konkurznej podstaty odmenu vo výške
33 450 Sk.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.
V Bratislave dňa 17. 12. 2007
JUDr. Soňa Langová v. r.
sudkyňa

Krajský súd v Banskej Bystrici
K006039
25-24K 306/99-1228
ROZVRHOVÉ UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEXTAP Vlna a.s. „v konkurze“, Gemerská cesta 1, Lučenec, IČO: 31 616 143, o rozdelenie
6 043 957,22 Sk + 451 994,78 Sk takto
rozhodol:
I. Pohľadávky oddelených veriteľov:
• GOLDSUN TRADING LIMITED, Ioanni Stylianou 6, 2nd
floor, Flat/Office 202, P. C. 2003, Nicosia, Cyprus – pohľadávka 14 892 021,66 Sk už uspokojená vo výške
1 692 267 Sk,
• U T TRADING (CYPRUS) LIMITED, Inomenom Ethnon 8,
DESPINA SOFIA COURT, 3rd floor, Fiat/Office 301, P. C.
6042, Larnaen, Cyprus (pôvodne uplatnené veriteľom:
Fond národného majetku SR, Drieňová 27, Bratislava) –
pohľadávka 41 195 592 Sk uspokojuje sa vo výške
895 431,50 Sk,
• Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom SR – Daňové riaditeľstvo
SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, ul. Novohradská 3059/9, Lučenec) – pohľadávka 2 096 320 Sk uspokojuje sa vo výške 814 976 Sk;

II. Pohľadávky proti podstate:
• Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.
Vodu 6, Lučenec – pohľadávka 785 298 Sk uspokojuje sa
vo výške 785 298 Sk,
• Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom: Daňové riaditeľstvo SR,
Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, Novohradská
3059/9, Lučenec, vo výške 257 697 Sk a 202 099 Sk, veriteľom: Veriteľ, a. s., Štefanovičova 5, Bratislava, vo výške
6 969 Sk, veriteľom: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Nám. Artézskych prameňov 16,
Lučenec, vo výške 9 262 Sk a 204 811 Sk a veriteľom: SIDERIA – Istota, združená zdravotná poisťovňa,
Košice-Šaca, vo výške 2 896 Sk – pohľadávka 683 734 Sk
uspokojuje sa vo výške 683 734 Sk,
• KLEN, s. r. o., Senné č. 45 – pohľadávka 330 000 Sk uspokojuje sa vo výške 330 000 Sk,
• Black Jack TRADES, s. r. o., Potočná 42, Lučenec – pohľadávka 69 000 Sk uspokojuje sa vo výške 69 000 Sk,
• Slovenská republika, Krajský súd, Komenského 12, Banská Bystrica – pohľadávka 60 000 Sk uspokojuje sa vo výške 60 000 Sk;
III. Pohľadávky 2. triedy:
• Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom: SR – Daňové riaditeľstvo

www.zbierka.sk
16

Konkurzy a vyrovnania

SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, ul. Novohradská 3059/9, Lučenec) – pohľadávka 11 574 582,80 Sk
uspokojuje sa vo výške 2 685 830,79 Sk,
• Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec – pohľadávka
739 862 Sk uspokojuje sa vo výške 171 681,71 Sk;
IV. Pohľadávky 3. triedy:
• Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Dr. Vodu
6, Lučenec – pohľadávka 3 569 185 Sk neuspokojuje sa,
• APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., M. Čulena 5, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom: Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO Bratislava, pobočka Banská Bystrica,
Partizánska cesta 3, Banská Bystrica) – pohľadávka
44 274 Sk neuspokojuje sa,
• Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.
Vodu 6, Lučenec (pôvodne uplatnené veriteľom: Národný
úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Lučenec, Petöfiho 39, Lučenec) – pohľadávka 1 526 954 Sk + 10 483 Sk
neuspokojuje sa,
• Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Nám. artézskych prameňov 16, Lučenec) – pohľadávka 4 059 804 Sk + 190 838
Sk neuspokojuje sa,
• Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom: Spoločná zdravotná poisťovňa Bratislava, Ondavská 3) – pohľadávka 143 962 Sk
neuspokojuje sa,
• DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 8, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom: Vzájomná zdravotná
poisťovňa Dôvera, Bratislava, Špitálska 35, pobočka Zvolen, Jiskru 52/3, Zvolen) – pohľadávka 148 704 Sk neuspokojuje sa;
V. Pohľadávky 4. triedy:
• Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4,
Bratislava – pohľadávka 416 690 Sk neuspokojuje sa,
• SILON s.r.o., nástupnícka společnost, Průmyslová 451,
Planá nad Lužnicí, Česká republika (pôvodne uplatnené
veriteľom: SILON, a.s., Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, Česká republika) – pohľadávka 29 810 537 Sk neuspokojuje sa,
• GENOR Finance, s. r. o., Zdařilá 817/8, Praha 4, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom: OSTACOLOR,
a. s., Pardubice – Rybitví 294, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom: SILON, a.s., Průmyslová 451, Planá
nad Lužnicí, Česká republika) – pohľadávka 61 146 Sk neuspokojuje sa,
• Poľnohospodárske družstvo Nová Bodva, Turnianska Nová
Ves 140 – pohľadávka 1 283 878 Sk neuspokojuje sa,
• Firma Rudolf GmbH & Co.KG, Postfach 749, Geretstried,
Spolková republika Nemecko – pohľadávka 97 650 Sk neuspokojuje sa,
• YORKSHIRE FARBEN GmbH, Postfach 4150, Mevissenstrasse 72, Krefeld, Spolková republika Nemecko – pohľadávka 108 608,50 Sk neuspokojuje sa,
• Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Spolková republika Nemecko – pohľadávka 97 317,10 Sk neuspokojuje sa,
• BEZEMA AG, Postfach Monplingen, Švajčiarsko – pohľadávka 56 382 Sk neuspokojuje sa,
• SPOLANA, a. s., ul. Práce 657, Neratovice, Česká republika – pohľadávka 306 533,60 Sk neuspokojuje sa,
• APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., M. Čulena 5, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom: Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, Bratislava, pobočka Banská Bystrica, Partizánska cesta 3) – pohľadávka 33 163 Sk neuspokojuje sa,
• Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, Brno, Česká republika
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(pôvodne uplatnené veriteľom: Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Brno, Česká republika) – pohľadávka 50 534,31
Sk neuspokojuje sa,
Ing. Božena Kainová, Normkonzult, Jilemnického 2, Trenčín – pohľadávka 19 895 Sk neuspokojuje sa,
Slovenský hodváb, a. s., Továrenská 532, Senica – pohľadávka 7 182 Sk neuspokojuje sa,
Oděvní podnik, a. s., Za Dráhou 4239/2, Prostějov, Česká
republika – pohľadávka 601 Sk neuspokojuje sa,
Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8, Bratislava – pohľadávka 62 846,50 Sk neuspokojuje sa,
KOLOMAZNÍK, s. r. o., Ostružinová 3148/34, Praha 10,
Česká republika – pohľadávka 1 295 156 Sk neuspokojuje
sa,
MERINA, a. s., M. R. Štefánika 379/19, Trenčín – pohľadávka 19 902 Sk neuspokojuje sa,
MEDIATEL, spol. s r.o., Prešovská 38/B, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom: Zlaté stránky MEDIATEL, s. r. o., Pri
Starej prachárni 14, Bratislava 3) – pohľadávka 71 378 Sk
neuspokojuje sa,
FRANKE GmbH & Co.KG, Lehmkuhlenweg 10, Mönchengladbach, Spolková republika Nemecko – pohľadávka
448 961,44 Sk neuspokojuje sa,
Ing. Milan Šuška – REMO, Mozartova 10, Bratislava – pohľadávka 50 860 Sk neuspokojuje sa,
SURTEX TRADE, s. r. o., Sabinova 2, Brno, Česká republika – pohľadávka 29 292,80 Sk neuspokojuje sa,
EXPO DATA, s. r. o., Výstaviště 1, Brno, Česká republika
– pohľadávka 1 710,88 Sk neuspokojuje sa,
Asociace Textilního – oděvního – kožedělného průmyslu,
Slezská 13, Praha 2, Česká republika – pohľadávka
18 311,04 Sk neuspokojuje sa,
Železnice SR, Bratislava, Klementisova 8, Bratislava – pohľadávka 1 955,80 Sk neuspokojuje sa,
Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec – pohľadávka
449 000 Sk neuspokojuje sa,
OS LANATEX, s.r.o., Alexovice 1, Ivančice, Česká republika – pohľadávka 3 624 713,32 Sk (celkom uplatnené
7 850 070 Sk) neuspokojuje sa,
COMTEX SA, so sídlom: 60 Rue Lorthois B.P. 5, Mouvaux,
Francúzsko – pohľadávka 2 679 995,35 Sk neuspokojuje sa,
VLNAP, a.s., Karlovarská 1342, Nejdek, Česká republika
– pohľadávka 3 592 384,42 Sk neuspokojuje sa,
U T TRADING (CYPRUS) LIMITED, Inomenom Ethnon 8,
DESPINA SOFIA COURT, 3rd floor, Fiat/Office 301, P. C.
6042, Larnaen, Cyprus (pôvodne uplatnené veriteľom:
Fond národného majetku SR, Drieňová 27, Bratislava) –
pohľadávka 40 300 160,50 Sk (neuspokojená časť pohľadávky s právom na oddelené uspokojenie) neuspokojuje
sa,
Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Lučenec, Dr.
Vodu 6, Lučenec (pôvodne uplatnené veriteľom: Národný
úrad práce, Bratislava, Okresný úrad práce Lučenec, Petöfiho 39, Lučenec) – pohľadávka 4 644 161 Sk neuspokojuje sa,
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom: SR – Daňové riaditeľstvo
SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Lučenec, ul. Novohradská 3059/9, Lučenec) – pohľadávka 1 281 344 Sk (neuspokojená časť pohľadávky s právom na oddelené uspokojenie) neuspokojuje sa,
GOLDSUN TRADING LIMITED, Ioanni Stylianou 6, 2nd
floor, Flat/Office 202, P.C. 2003, Nicosia, Cyprus – pohľadávka 13 199 754,60 Sk (neuspokojená časť pohľadávky
s právom na oddelené uspokojenie) neuspokojuje sa,
Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec – pohľadávka
143 065 Sk;
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VI. Pohľadávky vylúčené z uspokojenia:
• Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava, Riaditeľstvo
telekomunikácií Stredné Slovensko, OZ, Wolkerova 34,
Banská Bystrica – pohľadávka 18 094,20 Sk,
• Tallmanová Šarlota, Továrenská 5, Lučenec – Opatová
– pohľadávka 16 000 Sk,
• Švoňavský Tibor, Jiráskova 19, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Tyralová Anna, Rúbanisko III./41, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Ing. Podhora Milan, Pivovarská 59, Vidiná – pohľadávka
73 000 Sk,
• Lauková Blažena, Podrečany 110 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Sujová Jolana, SNP 22, Lovinobaňa – pohľadávka 21 000
Sk,
• Tallman Karel, Továrenská 5, Lučenec – Opatová – pohľadávka 87 137 Sk,
• Malá Mária, Záhradná 6, Lučenec – pohľadávka 7 000 Sk,
• Kančová Jana, Málinec 481 – pohľadávka 31 000 Sk,
• Balkovská Mária, Cinobaňa 263 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Vrbiňák Ján, Ožďany 550 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Szoke Dušan, Továrenská 23, Lučenec – pohľadávka
11 140 Sk,
• Bohács Teodor, Továrenská 7, Lučenec – pohľadávka
17 000 Sk,
• Kamenský Ján, Gorkého 12, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Kamenská Eva, Potočná 35, Lučenec – pohľadávka
11 000 Sk,
• Ing. Kemeník Ján, Námestie republiky 13, Lučenec – pohľadávka 89 204 Sk,
• Ing. Čemanová Jolana, Erenburgova 23, Lučenec – pohľadávka 16 000 Sk,
• Martinská Klára, Tuhár 19 – pohľadávka 4 000 Sk,
• Ing. Dzúr Viliam, Mieru 6, Lučenec – pohľadávka 87 104
Sk,
• Hašková Mária, Továrenská 19, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Ďurková Jana, 1. mája 9, Lovinobaňa – pohľadávka 2 000
Sk,
• Mácal František, Rúbanisko II./70, Lučenec – pohľadávka
87 301 Sk,
• Marcineková Eva, Pivovarská 53, Vidiná – pohľadávka
1 000 Sk,
• Oravcová Erika, L. Slobodu 21, Lovinobaňa – pohľadávka
1 000 Sk,
• Ugra Július, Továrenská 23, Lučenec – Opatová – pohľadávka 5 000 Sk,
• Pivková Jozefa, Nám. republiky bl. 2, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Očovanová Eva, Továrenská 3, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Ďurajová Mária, Vajanského 20, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Ponická Katarína, Jiráskova 13, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Hronec Vladimír, Rúbanisko III./58, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Petrusová Helena, Jiráskova 7, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Vanko Ladislav, Arm. gen. L. Svobodu 8, Lučenec – pohľadávka 1 000 Sk,
• Dananajová Oľga, Továrenská 19, Lučenec – Opatová
– pohľadávka 5 000 Sk,
• Mázorová Emília, Partizánska 62, Kalinovo – pohľadávka
3 000 Sk,
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• Čomor Miroslav, Jiráskova 15, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Petreková Iveta, Jiráskova 5, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Sivoková Emília, Jókaiho 8, Lučenec – pohľadávka 11 000
Sk,
• Kretová Elena, Továrenská 3, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Václavíková Elena, Tichá ul. 1, Lučenec – Malá Ves – pohľadávka 1 000 Sk,
• Račáková Gabriela, Pinciná 119 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Husárová Janka, Vajanského 18, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Čtvrtničková Alžbeta, Rúbanisko III./1, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Rončáková Ľubomíra, S. Mikovíniho 14, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Illéš Imrich, Továrenská 19, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Svord Pavel, Tkáčska 1, Lučenec – Opatová – pohľadávka
1 000 Sk,
• Galádová Edita, Rúbanisko III./43, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Balážová Mária, Osloboditeľov 7, Lučenec – Opatová – pohľadávka 1 000 Sk,
• Šuleková Katarína, Rúbanisko III./2, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Ondriškovičová Mária, Jókaiho 10, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Czipczer Jozef, J. Vargu 1, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Ing. Mácalová Oľga, P. Dobšinského 32, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Čonková Hilda, Rúbanisko II./46, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Franeková Ingeborg, Nám. republiky bl. 2, Lučenec – pohľadávka 3 000 Sk,
• Luptáková Dagmar, Adyho 24, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Kaššová Vlasta, Ul. L. Svobodu 18, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Mihalčáková Jela, Potočná 11, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Hudecová Mária, Rúbanisko II./35, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Budáčová Jaroslava, Mučín – Telka 249 – pohľadávka
2 000 Sk,
• Rác Benjamín, Arm. gen. L. Svobodu 6, Lučenec – pohľadávka 1 000 Sk,
• Falťanová Alena, Hradište 120 – pohľadávka 3 000 Sk,
• Strigáčová Ľudmila, Pivovarská 43, Vidiná – pohľadávka
2 000 Sk,
• Gáfriková Mária, Továrenská 17, Lučenec – Opatová – pohľadávka 1 000 Sk,
• Mačudová Božena, Rúbanisko II/63, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Komínková Judita, Jiráskova 9, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Berkyová Zdenka, Rúbanisko II./60, Lučenec – pohľadávka 1 000 Sk,
• Vrbiniaková Mária, Cinobaňa 172 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Salva Štefan, Rúbanisko III/45, Lučenec – pohľadávka
7 000 Sk,
• Agóčová Zuzana, Prša 80 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Botošová Beata, Rapovce 21 – pohľadávka 3 000 Sk,
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• Motoška Milan, Jegorova 13, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Hanková Helena, Študentská 22, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Uhorskaiová Anna, Rúbanisko III/30, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Šuleková Mária, Rúbanisko III/3, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Bogdáňová Jolana, Tkáčska 7, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• Kelemnová Mária, Potočná 39, Lučenec – Opatová – pohľadávka 1 000 Sk,
• Žilíková Darina, Jiráskova 21, Lučenec – pohľadávka 6 000
Sk,
• Žilíková Iveta, Jiráskova 21, Lučenec – pohľadávka 2 000
Sk,
• Sľúka Pavel, Ľuboreč 13 – pohľadávka 3 000 Sk,
• Jahodníková Emília, České Brezovo 186 – pohľadávka
2 000 Sk,
• Paprnáková Jana, Rúbanisko III/45, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Görčiová Irma, Trebeľovce 28 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Lenčová Ľubica, Hviezdoslavova 18, Halič – pohľadávka
4 000 Sk,
• Perczeová Eva, Rúbanisko II/62, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Oláh Ján, Arm. gen. L. Svobodu 16, Lučenec – pohľadávka
4 000 Sk,
• Halgaš Roman, Breznička 29 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Oravcová Eva, Mučín 43 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Botoš Ladislav, Trenč 14 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Ing. Halgaš Pavel, Breznička 29 – pohľadávka 87 586 Sk,
• Vöröšová Eva, Trenč 90 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Ivanová Matilda, Továrenská 25, Lučenec – Opatová – pohľadávka 6 000 Sk,
• Lašáková Emília, Továrenská 1, Lučenec – Opatová – pohľadávka 1 000 Sk,
• Bystrianský Ján, Potočná 23a, Lučenec – Opatová – pohľadávka 77 000 Sk,
• Mináčová Viera, Hviezdoslavova 26, Kalinovo – pohľadávka 2 000 Sk,
• Bubeníková Elena, Partizánska 30, Kalinovo – pohľadávka
2 000 Sk,
• Turoň Ján, Partizánska 69, Kalinovo – pohľadávka 2 000 Sk,
• Kišová Margita, Kolomana Banšela 8, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Rusnáková Judita, Rúbanisko II/65, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Lörinčík Ján, Partizánska 33, Kalinovo – pohľadávka 2 000
Sk,
• Lásková Katarína, Rúbanisko III/2, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Sabó Július, Rúbanisko II./66, Lučenec – pohľadávka
4 000 Sk,
• Sabová Dana, Rúbanisko II./66, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Konrádová Mária, Bystrinská 5, Kalinovo – pohľadávka
1 000 Sk,
• Budáč Jozef, Mučín – Telka 249 – pohľadávka 4 000 Sk,
• Šatarová Elena, Rúbanisko III./16, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Vilhan Ján, Potočná 34, Lučenec – Opatová – pohľadávka
1 000 Sk,
• Vilhanová Beata, Potočná 34, Lučenec – Opatová – pohľadávka 2 000 Sk,
• László Ladislav, Panické Dravce 134 – pohľadávka 1 000 Sk,
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• Strigáč Pavel, Záhradná 33, Lučenec – Opatová – pohľadávka 3 000 Sk,
• Kolenkášová Marta, Rúbanisko II./7, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Báťka Ján, Rúbanisko II./68, Lučenec – pohľadávka 2 000
Sk,
• Čabová Anna, Stará Halič 171 – pohľadávka 4 000 Sk,
• Báťková Marta, Jegorova 10, Lučenec – Opatová – pohľadávka 6 000 Sk,
• Sýkorová Anna, Rúbanisko II./50, Lučenec – pohľadávka
2 000 Sk,
• Rubint Vojtech, Mučín 192 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Galbáč Zoltán, Zelená 16, Rapovce – pohľadávka 3 000
Sk,
• Berky Vojtech, Daxnerova 2, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Tóthová Edita, Železničná 36, Kalonda – pohľadávka 2 000
Sk,
• Jaloviarová Iveta, Rúbanisko III./3, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Barnová Mária, Jiráskova 3, Lučenec – pohľadávka 2 000
Sk,
• Bernátová Anna, Veľká nad Ipľom 9 – pohľadávka 1 000
Sk,
• Hegedüšová Valéria, Arm. gen. L. Svobodu 18, Lučenec
– pohľadávka 6 000 Sk,
• Sihelská Kvetoslava, Ul. Svobodu 18, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Šuľajová Jana, Erenburgova 27, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Paulovič Dezider, Ul. J. Bottu 2, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Bariová Viera, Mikovíniho 9, Lučenec – pohľadávka 8 000
Sk,
• Paulovič Igor, Ul. J. Bottu 2, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Bolkarski Nikolaj D., MDŽ 19, Lučenec – pohľadávka 4 000
Sk,
• Rozíková Flóra, Haličská cesta 19, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Rončák Peter, Ľ. Podjavorinskej 29, Lučenec – pohľadávka 1 000 Sk,
• Sojčiak Milan, Boľkovce – Osada 234 – pohľadávka 10 000
Sk,
• Berki Július, Továrenská 19, Lučenec – pohľadávka 3 000 Sk,
• Uhrinová Mária, Radzovce 247 – pohľadávka 7 000 Sk,
• Kušnier Maximilián, M. R. Štefánika 13, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Licher Dušan, Mlynská 33, Lučenec – pohľadávka 1 000
Sk,
• Žilková Aneta, Panické Dravce 76 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Kováčová Mária, Lučenská 171, Bušince – pohľadávka
1 000 Sk,
• Sarvašová Iveta, Fiľakovské Kľačany 298 – pohľadávka
1 000 Sk,
• Richterová Jolana, Štvrť M. R. Štefánika 14, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Oravcová Valéria, Rúbanisko III./5, Lučenec – pohľadávka
3 000 Sk,
• Plaucha Anton, Veľká Ves 143 – pohľadávka 2 000 Sk,
• Görčiová Silvia, Lučenecká 198, Bušince – pohľadávka
3 000 Sk,
• Kolesárová Jana, Zvolenská 52, Mýtna – pohľadávka
1 000 Sk,
• Szitai Pavel, Hurbanova 4, Lučenec – Opatová – pohľadávka 1 000 Sk,
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• Žigová Alena, Stará Halič 73 – pohľadávka 1 000 Sk,
• Ing. Palenčárová Renata, Študentská 7, Lučenec – pohľadávka 2 000 Sk,
• Kosková Katarína, Šávoľská cesta 66, Fiľakovo – pohľadávka 2 000 Sk,
• Šťuková Adela, Daxnerova 5, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk,
• Kurčíková Anna, Rúbanisko III./6, Lučenec – pohľadávka
1 000 Sk;
VII. Správca podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané
sumy v lehote do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia;
VIII. Správca podstaty je povinný predložiť súdu doklady o splnení rozvrhového uznesenia a návrh na zrušenie konkurzu v lehote
do 20 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie,
ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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 11. decembra 2007
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca

Súd upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že
správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Mária Trubanová, PhD.,
advokátka, so sídlom kancelárie: Námestie SNP 8, Banská Bystrica, predložila dňa 5. 12. 2007 súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
Krajského súdu v Banskej Bystrici, Komenského č. 12, dňa
31. 12. 2007.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim
námietky (§ 29 ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov).
V Banskej Bystrici dňa 18. 12. 2007
JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa

q

K006042
47-24K 432/98-883
UZNESENIE

q

K006040

rozhodol:

Sp. zn.: 25-24K 10/01

Upovedomenie
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
Krajský súd v Banskej Bystrici upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu: KOVOSTAV, a.s. „v konkurze“, Biely Potok, Korytnická 34, Ružomberok, IČO: 31 609 899, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Mária Trubanová, PhD., Nám. SNP 8,
Banská Bystrica, predložila súdu konečnú správu o speňažení
majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov (ďalej len „správa“) zo dňa 5. apríla 2007 a jej dodatok z 9. októbra
2007.
Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa
2. januára 2008. Konkurzní veritelia a úpadca sú oprávnení podať
námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej tabuli
na konkurzný súd.
V Banskej Bystrici dňa 17. decembra 2007
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca

Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby – NOVOPS, s.r.o., Lučenec, v konkurze, IČO:
31 602 177, takto
rozhodol:
Súd upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov o tom, že
správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Mária Trubanová, PhD.,
advokátka, so sídlom kancelárie: Námestie SNP 8, Banská Bystrica, predložila dňa 9. 11. 2007 súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
Krajského súdu v Banskej Bystrici, Komenského č. 12, dňa
31. 12. 2007.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní
odo dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie
vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim
námietky (§ 29 ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov).
V Banskej Bystrici dňa 19. 12. 2007

q

JUDr. Alena Antalová v. r.
sudkyňa

K006041
47-24K 25/01-700
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu: Prvá
zvolenská stavebná spoločnosť, akciová spoločnosť, Zvolen,
v konkurze, IČO: 31 625 045, takto

q
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Konkurzy a vyrovnania

Krajský súd v Košiciach
K006043
2K 176/00-549
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Lemešany, so sídlom v Drienove, IČO:
00 200 590, o vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd ustanovuje do funkcie nového správcu JUDr. Jozefa Vaška,
advokáta, Szakkayho 1, Košice.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde
v Košiciach.
V Košiciach dňa 12. decembra 2007
JUDr. František Krempaský v. r.
samosudca
q

K006044
6K/14/2005-420
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Nada, a.s.,
067 41 Chlmec 149, IČO: 36 469 882, takto
rozhodol:
A) Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 14. januára 2008 o 9.00
hod. v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice, v pojednávacej miestnosti č. 212, II. posch.
Program schôdze veriteľov:
1. Správa správcu o doterajšej činnosti a priebehu
konk. konania.
2. Voľba veriteľského výboru.
3. Zmena plánu speňaženia.

B) Na schôdzu veriteľov súd predvoláva:
1. správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková,
Nám. slobody 2, Humenné,
2. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne na Krajskom súde v Košiciach prihlásili svoje
nároky proti úpadcovi,
3. úpadcu: Nada, a.s., Chlmec 149.
P o u č e n i e: Proti uzneseniu o zvolaní schôdze konkurzných
veriteľov odvolanie nie je prípustné.
Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods. 2
O. s. p., že účastník môže uplatniť námietku
zaujatosti podľa ods. 1 najneskôr na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa
mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca
vylúčený. Na neskôr podanú námietku zaujatosti
súd prihliadne len vtedy, ak účastník nebol
poučený podľa odseku 1.
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer
k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14
ods. 1 O. s. p.).
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca
vylúčený, kedy sa účastník podávajúci námietku
zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel a akými
dôkazmi môže byť preukázaný; účastník je povinný predložiť dôkazy, ktorými disponuje,
zároveň s námietkou zaujatosti.
V Košiciach dňa 17. decembra 2007
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa
q

