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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K003288
sp. zn.: 2K/14/2007
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RNDr. Petra Vesela, nar. 01. 02. 1960,
bytom: Skubínska cesta 3, Banská Bystrica, ktorého správcom
konkurznej podstaty je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom: Horná 23,
Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
rozhodol
takto:
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu RNDr. Petra Vesela, nar.
01. 02. 1960, bytom: Skubínska cesta 3, Banská Bystrica, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica,
a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18. 5. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
q

K003289
sp. zn.: 1K/11/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: Anežka Vilhemová, nar. 02. 06. 1975, Bakossova 29, 974 01 Banská
Bystrica, zast. JUDr. Rastislavom Urbánim, Advokátska kancelária, so sídlom: Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica, likvidátor spoločnosti-dlžník: A-DECOR, s.r.o. "v likvidácii", Rudohorská 28, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 025 909, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
v oddiele Sro., vložka č. 4975/S, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok spoločnosti rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: A-DECOR, s.r.o. "v likvidácii", Rudohorská 28, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 025 909.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,

v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18. 5. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K003290
sp. zn.: 1K/37/2008
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: COMPONEX SLOVAKIA, s.r.o., M. R. Štefánika 26, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 058 181, správcom
ktorého je JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie:
Nám. SNP 26/75, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Ivane Gajdošíkovej, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 26/75, 960 01 Zvolen, paušálnu odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6. 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18. 5. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K003291
sp. zn.: 1K/4/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica,
Daňový úrad Zvolen, J. Kozáčeka 2180/38, 960 99 Zvolen, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka: Harris,
a.s., Sokolská 85, 960 01 Zvolen, IČO: 36 031 615, zapísaná
v obchodnom registri, v odd. Sa, vložka číslo: 910/S, rozhodol
takto:
Priznáva správcovi Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu
v sume 663,88 EUR a úhradu preukázaných výdavkov v sume
212,36 EUR vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 876,24
EUR správcovi z preddavku evidovaného pod položkou denníka
D130 1 2009, pod účt. dokladom 55. I. 2009, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Vracia navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 783,46 EUR.
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú
časť preddavku v sume 783,46 EUR, evidovanú pod položkou
denníka D 130 1 2009, účt. doklad 15. I. 2009, a to do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
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doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu 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 (ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18. 5. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K003292
sp. zn.: 1K/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu: Miroslav Šuška TERMO – GAS, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 17 832 047, správkyňou konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela Matušková, PhD., so sídlom kancelárie: Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov predbežného
správcu rozhodol
takto:
Priznáva JUDr. Gabriele Matuškovej, PhD., so sídlom kancelárie:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, paušálnu odmenu
v sume 165,97 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume
13,01 Eur, vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť
správkyni na číslo účtu 4280055206/3100 odmenu a úhradu preukázaných výdavkov celkom v sume 178,98 Eur z preddavku
evidovaného pod položkou denníka D 130 55 2008, účt. doklad
24. XII. 2008, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Upravuje učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 484,90 Eur evidovanú pod položkou
denníka D 130 55 2008, účt. doklad 24. XII. 2008, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia 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 18. 5. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
q

K003293
sp. zn.: 2K/45/2008
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-veriteľa:
Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica,
Daňový úrad Zvolen, J. Kozáčeka 2180/38, 960 99 Zvolen, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Milana Tanečku, nar. 02. 11. 1962, Bottova 1849/20, 960 01 Zvolen, IČO:
17 896 452, uznesením č. k. 2K 45/2008-54 zo dňa 23. 04. 2009

zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 05. 2009.
Banská Bystrica 18. 05. 2009
Mgr. Zuzana Antalová, sudkyňa
q

K003294
sp. zn.: 9K/9/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Imrich
Kováč, nar. 12. 07. 1969, bytom: Nálepkova 1316/5, 053 11 Smižany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Imrich Kováč, nar. 12. 07.
1969, bytom: Nálepkova 1316/5, 053 11 Smižany.
Uznáva konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Drevárska č. 2, Spišská
Nová Ves, za správcu podstaty.
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.:
9K/9/2009 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, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne
v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
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 úpad-
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com. 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 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 eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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. 5. 2009
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
q

K003295
sp. zn.: 31K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Košice II, so sídlom: v Košiciach 040 85, Garbiarska č. 1,
proti dlžníkovi: FÉNIX VP, s.r.o., so sídlom: Košice – mestská
časť Šaca, 040 15, Kvetná 3, IČO: 36 183 032, pr. zást. JUDr.
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Augustín Tomáš, advokát, so sídlom kancelárie: Floriánska č. 16,
Košice 040 01, o vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Určuje dlžníkovi: FÉNIX VP, s.r.o., so sídlom: Košice – mestská
časť Šaca 040 15, Kvetná 3, IČO: 36 183 0323, lehotu 10 dní na
predloženie ďalších dôkazov osvedčujúcich jeho platobnú
schopnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15. 5. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca
q

K003296
sp. zn.: 31K/13/2009
UZNESENIE
Okresný súd Košice I takto v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Košice II, so sídlom: v Košiciach 040 85, Garbiarska č. 1,
proti dlžníkovi: FÉNIX VP, s.r.o., so sídlom: Košice – mestská
časť Šaca, 040 15, Kvetná 3, IČO: 36 183 032, o vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Ustanovuje dlžníkovi právneho zástupcu: JUDr. Augustín Tomáš,
advokát, so sídlom kancelárie: Floriánska č. 16, Košice 040 01.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie, a to do 15 dní od jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Košice I dňa 15. 5. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca

K003298
sp. zn.: 1K/23/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
M.I.K.A. Poprad, s.r.o., so sídlom: Záborského 3009/15, 058 01
Poprad, IČO: 36 495 077, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: M.I.K.A. Poprad,
s.r.o., so sídlom: Záborského 3009/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 495 077.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd
vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni
tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd
o ňom rozhodne, akoby šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného
konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým
nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Alexandra Knapíková, vyššia súdna úradníčka
q

q

K003297
sp. zn.: 31K/8/2009
UZNESENIE

K003299
sp. zn.: 2K/54/2008
UZNESENIE

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: RABE FASHION,
spol. s r.o., so sídlom: SNP 44, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 166,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RABE
FASHION, spol. s r.o., so sídlom: SNP 44, 936 01 Šahy, IČO:
34 134 166, rozhodol
takto:
Súd konkurzné konanie na dlžníka: RABE FASHION, spol.
s r.o., so sídlom: SNP 44, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 166, zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od
jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim
po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15. 5. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: PRINTEX s.r.o. Bardejov v konkurze, so sídlom: Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, IČO: 36 470 007, správcom
ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Jaroščákovi
ml., so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, odmenu vo výške 663,88 € a náhradu výdavkov vo výške
180,58 €, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 19. 12. 2008 na účet tunajšieho súdu
pod položkou č. Ko 91/08,
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so
sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 815,24 € zloženého dňa
19. 12. 2008 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 91/08.

q

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
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Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K003300
sp. zn.: 2K/55/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozefa Vaverka – GRAFOTLAČ BARDEJOV v konkurze, s miestom podnikania: Duklianska 9, 085 01 Bardejov,
IČO: 10 664 050, právne zastúpeného advokátom JUDr. Jánom
Jurčík, so sídlom kancelárie: Partizánska 5, 085 01 Bardejov,
správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Mariánovi Novikmecovi,
so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
odmenu vo výške 165,97 € a náhradu výdavkov vo výške
108,85 €, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 19. 12. 2008 na účet tunajšieho súdu
pod položkou č. Ko 90/08,
ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána Novikmeca, so
sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
nevyčerpanú časť preddavku vo výške 389,07 € zloženého zloženého dňa 19. 12. 2008 na účet tunajšieho súdu pod položkou
č. Ko 90/08.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K003302
sp. zn.: 1K/20/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: STAVEX
TRADE, s.r.o., so sídlom: Topľanská 1690, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 503 746, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Jozefa Fedora, so sídlom: Sabinovská 1,
080 01 Prešov, do funkcie predbežného správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 18. 6. 2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K003303
sp. zn.: 1K/17/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: JAS
– ELMONT, s. r. o., so sídlom: Budovateľská 2710/13, 069 01
Snina, IČO: 31 735 436, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok rozhodol
takto:
Ustanovuje Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom: Drevárska
3663/8, 058 01 Poprad, do funkcie predbežného správcu
dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 18. 6. 2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

q

K003301
sp. zn.: 2K/55/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozefa Vaverka – GRAFOTLAČ BARDEJOV
v konkurze, s miestom podnikania: Duklianska 9, 085 01 Bardejov, IČO: 10 664 050, právne zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Jurčík, so sídlom kancelárie: Partizánska 5, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu
správcu zo dňa 13. 5. 2009 rozhodol
takto:
Uznáva konkurz na majetok úpadcu Jozefa Vaverka – GRAFOTLAČ BARDEJOV v konkurze, s miestom podnikania: Duklianska 9, 085 01 Bardejov, IČO: 10 664 050, za malý.

K003304
sp. zn.: 2K/14/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
– Daňový úrad Vranov nad Topľou, so sídlom: Námestie slobody
968, 093 30 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIMPEX TRADE, s.r.o., so sídlom: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 459 640, rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Jána Surmu, so sídlom kancelárie: Hlavná 122,
080 01 Prešov, do funkcie predbežného správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr dňa 18. 6. 2009.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

q

K003305
sp. zn.: 1K/16/2009
UZNESENIE

K003308
sp. zn.: 29K/5/2009
UZNESENIE

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: KOVOZAM, s.r.o., so sídlom: Jesenná 2, 080 05 Prešov, IČO:
36 476 331, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PENCAND, s. r. o., so sídlom: Strojnícka 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 491 322, rozhodol
takto:
Ustanovuje Ing. Ľubomíru Tichú, so sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie predbežného
správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr dňa 16. 6. 2009.

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: COLMET Slovakia a.s., so sídlom: Robotnícka 2142, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 297 267, ktorého
správcom je JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie: Stred
60/55, Považská Bystrica, o návrhu správcu na predĺženie lehoty
na vyhotovenie súpisu podstát rozhodol
takto:
Lehota na vyhotovenie súpisu majetku podstát sa predlžuje do
22. 06. 2009.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K003306
sp. zn.: 2K/47/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: FLÓRIA – centrum, spoločnosť s ručením
obmedzeným v konkurze, so sídlom: Košická 18, 080 01 Prešov, IČO: 31 717 373, správcom ktorého je Ing. Štefan Tichý, so
sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva Ing. Štefanovi Tichému, so sídlom kancelárie: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške
1 742,68 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18. 5. 2009
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
q

K003307
sp. zn.: 1K/31/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Romana Sersena, nar. 5. 3. 1963, bytom: Partizánska 697/73, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Marta
Maruniaková, so sídlom kancelárie: Sovietskych hrdinov 200/33,
089 01 Svidník, o odmene správcu za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva správcovi JUDr. Marte Maruniakovej, so sídlom kancelárie: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 15. 5. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca
q

K003309
sp. zn.: 1K/14/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
SUNSIM s. r. o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO:
36 437 131, zastúpený: Mgr. Ľubomír Hagara, advokát, Daniela
Dlabača 35, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SUNSIM s. r. o., Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 437 131.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne
úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu
tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 18. 5. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K003310
sp. zn.: 2K/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavel Tarageľ, nar. 20. 04. 1960, bytom: Medvedzie 151/33-13, 027 44 Tvrdošín, IČO: 37 086 413, ktorého
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správcom je JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: Dolný
Val 7, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného
správcu rozhodol
takto:
Súd uznáva konkurz za malý.
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. 5. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

K003311
sp. zn.: 2R/1/2009
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: AUTOKAROS, a.s., so sídlom: Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO:
36 377 406, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: AUTOKAROS,
a.s., so sídlom: Bytčická 89, 010 01 Žilina, IČO: 36 377 406.
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 – ďalej len ZKR).

Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky (§ 114 ods. 1 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné
právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu
správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii
uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone
zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú
s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškanie dlžníka s plnením, na ktoré druhej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od
zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania
sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou,
nemožno voči dlžníkovi započítať.
Okresný súd Žilina dňa 18. 5. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q

Správcovia
K003312
Spisová značka súdneho spisu: 31K/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2009 S 1269
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Sariana Slovensko, s. r. o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 529 257
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Lea Gubová, správca úpadcu Sariana Slovensko, s. r. o.,
so sídlom: : Královská 824/8, Šaľa, IČO: 36 529 257 zvoláva
v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. , prvú schôdzu veriteľov na deň 3. 7. 2009, o 14,00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu, na Ul. Jána Bottu 53 v Trnave s nasledovným
programom:
1. prezentácia, otvorenie
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
3. správa o stave majetku úpadcu
4. voľba veriteľského výboru
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
6. rôzne
7. záver.
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál aktuálneho výpisu
z ochodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa spolu s dokladom totožnosti.
V Trnave, dňa 18. 5. 2009
JUDr. Lea Gubová, správca
q

K003313
Spisová značka súdneho spisu: 32K/38/2006
Spisová značka správcovského spisu: S714/009/09/PBL
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PBL Invest s.r.o.

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 788 071
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu
PBL Invest s.r.o.
IČO: 35 788 071
správca úpadcu JUDr. Ján Pirč
č.k. 32K/38/2006
Prítomní:
PROMINENT HOLDING, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 683 015
Mgr. Braňo Prieložný, Záborského 19, 831 03 Bratislava
Mgr. Marek Tarda, Hlohovecká 169, 956 07 Veľké Ripňany
Opis priebehu:
Listom zo dňa 28. 04. 2009 požiadal správca úpadcu: PBL Invest
s. r. o., zn. S714/011/09/PBL, veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu pri spôsobe speňažovania majetku úpadcu patriaceho do jeho všeobecnej podstaty. Správca navrhol, aby majetok
úpadcu bol predávaný ako celok.
Veriteľský výbor sa oboznámil s obsahom listu správcu a prerokoval návrh správcu. Veriteľský výbor následne hlasoval o nasledovných uzneseniach.
Uznesenie 1:
Veriteľský výbor v konkurznej veci úpadcu PBL Invest s.r.o. týmto
ukladá správcovi JUDr. Jánovi Pirčovi tento záväzný pokyn, aby
majetok úpadcu speňažil postupom podľa § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ako podnik úpadcu.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy, PROTI: 0 hlasov, ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie 2:
1. Spôsob speňažovania: formou ponukového konania v zmysle
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR s primeraným použitím ustanovení
§ 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, pričom predávajúcim je JUDr. Ján Pirč, správca kon-
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kurznej podstaty úpadcu PBL Invest s.r.o. „v konkurze“, so
sídlom: Štrbská 4, 040 01 Košice.
2. Predmet predaja nie je potrebné oceniť znaleckým posudkom
v zmysle platných právnych predpisov, hodnota je stanovená
v súlade s § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom správcu.
3. Veriteľský výbor schvaľuje podmienky ponukového konania.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy, PROTI: 0 hlasov, ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Košice 13. 05. 2009
PROMINENT HOLDING a.s.
predseda veriteľského výboru
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca
q

K003314
Spisová značka súdneho spisu: 32K/32/2008
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2008/S1154
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Poľnohospodárske družstvo Veľké Dvorany
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 587 320
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA o priebehu 1. schôdze veriteľov
Miesto konania: Nitra, Mariánska č. 6
Termín konania: 15. 5. 2009
Začiatok konania: 11,00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Bódi,
správca
A. Zoznam prítomných veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484
- zastúpená: JUDr. Alena Gajdošová, č. OP – SJ 943 318 na
základe plnomocenstva
- celkom prihlásené: 237. 583,93 EUR = 7. 157. 453,48 Sk
- počet hlasov: 7 157 453 čo činí 16,26 % hlasov veriteľov
a 61,38 % hlasov prítomných veriteľov
2. JUDr. Soňa Stodolová, súdny exekútor,Kmeťkova 25, Nitra,
IČO: 34 039 741
- zastúpená: Mgr.Žaneta Kudriová , č. OP – SP 297 838, na základe plnomocenstva
- celkom prihlásené: 316,89 EUR = 9. 546,62 Sk
- počet hlasov 9 546, čo činí 0,02 % hlasov veriteľov a 0,08 %
hlasov prítomných veriteľov
3.Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Topoľčany, Hrušovská
89, 955 56 Topoľčany, IČO: 00 634 816
- zastúpený Ing.Štefan Valaský, č.OP – SJ 658643, na základe
plnomocenstva
- celkom prihlásené: 149. 159,73 EUR = 4. 493. 586,03 Sk
- počet hlasov: 4 493 586, čo činí 10,21 % hlasov veriteľov
a 38,54% hlasov prítomných veriteľov
B. Program schôdze:
1. otvorenie schôdze
2. voľba veriteľského výboru
3. správa o činnosti, stave majetku a konkurzu
4. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. záver
– ad B. 1.) Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom
vestníku č. 73B/2009 zo dňa 17. 04. 2009. Prezentácia sa uskutočnila od 11,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zápisnice. Správca oboznámil prítomných veriteľov, že v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza uznášania schopná,
pretože je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal prítomným veriteľom
informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a zároveň veriteľov poučil o ich právach a povinnostiach, spojených s jeho účasťou na
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1. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle
§ 35, § 36, § 37 ZKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali: prítomní veritelia
Proti hlasovali: nikto
Zdržali sa hlasovania: nikto
Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovalo: 11 660 585 hlasov, čo činí
100 % prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
UZNESENIE č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu
správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní
v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.
– ad B. 2.) Voľba členov veriteľského výboru
Predseda schôdze veriteľov predniesol v súlade s § 37 ZoKR návrh,aby veriteľský výbor mal troch členov. Predseda schôdze veriteľov navrhol,aby sa členmi veriteteľského výboru stali veritelia
oprávnení na schôdzi hlasovať postupne od veriteľa s najvyšším
počtom hlasov, až kým nedôjde k ich zvoleniu. V zmysle § 37
ods. 2 ZKR právo byť zvolený do veriteľského výboru má zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej
podstaty, rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa
určí správca, pričom vychádza zo zistenej sumy zabezpečenej
pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku
podstát. Zistená suma zabezpečeného veriteľa nebude
pravdepodobne uspokojená v sume 149. 159,73 EUR.
Za prvého člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhnol:
Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Hlasovanie:
Za: 11 660 585 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 3 (k bodu 3.predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za prvého člena veriteľského výboru so 11 660 585 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov zvolila veriteľa: Sociálna poisťovňa,
Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, s počtom hlasov 7 157 453 , čo predstavuje 61,38 %.
Za druhého člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhol:
Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Topoľčany, Hrušovská 89,
955 56 Topoľčany, IČO: 00 634 816
Hlasovanie:
Za: 11 660 585 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 4 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za druhého člena veriteľského
výboru so 11 660 585 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných
nezabezpečených veriteľov, zvolila veriteľa: Daňové riaditeľstvo
SR, Daňový úrad Topoľčany, Hrušovská 89, 955 56 Topoľčany,
IČO: 00 634 816, s počtom hlasov 4 493 586, čo predstavuje
38,54%.
Za tretieho člena veriteľského výboru predseda schôdze navrhol:
JUDr.Soňa Stodolová, súdny exekútor,Kmeťkova 25, Nitra, IČO:
34 039 741
Hlasovanie:
Za: 11 660 585 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
UZNESENIE č. 5 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za tretieho člena veriteľského výboru so 11 660 585 hlasmi, čo činí 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov, zvolila veriteľa: JUDr.Soňa Stodolová,
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súdny exekútor, Kmeťkova 25, Nitra, IČO: 34 039 741, s počtom
hlasov 9 546 , čo predstavuje 0,08%.
Následne správca skonštatoval, že schôdza veriteľov svojimi
uzneseniami č. 3, 4, 5 zvolila za členov veriteľského výboru nasledujúcich konkurzných veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484
2. Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Topoľčany, Hrušovská
89, 955 56 Topoľčany, IČO: 00 634 816
3. JUDr.Soňa Stodolová, súdny exekútor,Kmeťkova 25, Nitra,
IČO: 34 039 741
Predseda schôdze veriteľov konštatuje, že veriteľský výbor bol
zvolený v počte 3 členovia.
ad B. 3.) Správu o doterajšom priebehu konania podal správca a
podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými do konania schôdze veriteľov. Správca takisto oboznámil veriteľov so súpisom majetku konkurznej podstaty a s doterajšími úkonmi správcu.
UZNESENIE č. 6 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.
Hlasovanie
Za: 11 660 585 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Za prijatie uznesenia č. 6 hlasovalo: 11 660 585 hlasov, čo činí
100 % hlasov prítomných veriteľov.
– ad. B 4.) Rozhodovanie o návrhu na výmenu správcu podľa
§ 36 ZKR.
Prítomní veritelia nenavrhli výmenu správcu a nehlasovali za výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za hlasovali: nikto
Proti hlasovali: prítomní veritelia
Zdržali sa hlasovania: nikto
Za prijatie uznesenia č. 7 o výmene správcu nehlasoval nikto.
UZNESENIE č. 7 (k bodu 4. predmetu rokovania):
Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla, že prítomní veritelia nenavrhli výmenu doterajšieho správcu Ing.Ladislava Bódiho.
– ad. B 5) Záverom správca skonštatoval, že nikto z prítomných
veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam
a o 12,35 hod. ukončil 1. schôdzu veriteľov a prítomným veriteľom poďakoval za účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Nitra 15. 5. 2009
Ing. Ladislav Bódi, správca
q

K003315
Spisová značka súdneho spisu: 2K12/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K12/2009/S1151
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Samuel Farkaš
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25. 06. 1969
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca konkurznej podstaty JUDr. Janka Kmeťová úpadcu:
Samuela Farkaša, nar. 25. 06. 1969, trvale bytom: 962 31 Veľká
Lúka, ul. T.Vansovej 1282/5, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
Prof. Sáru 44, Banská Bystrica, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok – piatok v čase od 9. 00 hod. do 15. 30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
čísle telefónu 0905817203.
JUDr. Janka Kmeťová, správca
q

K003316
Spisová značka súdneho spisu: 2K 5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2009 S 1171
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Michaela Sajvaldová – SKARABEÉ
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 43 436 510
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu: Michaela Sajvaldová – SKARABEÉ, so sídlom: Hutnícka 158/7, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 43 436 510, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 21 v Banskej
Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od 9,00 hod do
15,00 hod.
Ing. Peter Medveď, správca
q

K003317
Spisová značka súdneho spisu: 31K/20/2008
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2008 S477
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ivan Macák MÄSOMARKET
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 30 773 903
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivan Macák MÄSOMARKET, Šurianska 19, 940 01 Nové Zámky, IČO: 30 773 903, č.k.
31K/20/2008, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru
vyhlasuje v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii I. kolo dražby majetku
podliehajúceho konkurzu:
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Organizátor a licitátor dražby: JUDr. Erik Solár - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivan Macák MÄSOMARKET, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S477 so sídlom: Kmeťkova
24, 949 01 Nitra, IČO: 37 858 289, e-mail: solare@stonline.sk,
tel.:0905 351 384
Miesto konania dražby:
Štefánikova 79, 949 01 Nitra (býv. piv. HEINEKEN, na prvom
poschodí vľavo, miestnosť č. 211)
Dátum a čas otvorenia dražby:
09. 06. 2009 o 10. 00 hod
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Nových Zámkoch, Šurianska
ulica č. 19, v celosti (1/1) zapísané na LV č. 5411 v k.ú. Nové
Zámky ako:
Pozemky: parc. č. 4586/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 572 m2
Stavby: prevádzková budova so súp. číslom 5355 na parc.
č. 4586/2
Predmet dražby bol zverejnený v súpise všeobecnej majetkovej
podstaty v OV č. 191B/2008. (Predmetom tejto dražby nie sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8053 ako parc. č. 4593/2 – záhrady o výmere 197m2)
Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby je jednoposchodová prevádzková budova
MÄSOMARKET-u (s čiastočným jedným podzemným podlažím)
na križovatke Šurianskej a Považskej ulice, vrátane pozemku, na
ktorom je postavená, prístupná je z Považskej ulice. Stavba je
umiestnená vedľa obchodu potravín COOP JEDNOTA Nové
Zámky, spotrebné družstvo – prístup k tejto predajni potravín
COOP JEDNOTA je čiastočne cez pozemok patriaci k Mäsomarketu. Pozemok je možné napojiť na všetky inžinierske siete. Nehnuteľnosti majú dobrú polohu, lokalita je so zvýšeným záujmom
o kúpu, v blízkom susedstve je miestne termálne kúpalisko, ako
aj veľké parkovisko. Stavba ako celok vykazuje dobrý technický
stav, v minulosti bola rekonštruovaná.
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Opis práv:
Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods. 6
ZKR, pričom v súlade s §93 ZKR ho vydražiteľ nadobúda bez
tiarch na ňom viaznúcich.
Všeobecná hodnota majetku:
100. 849,74 EUR (3. 038. 199,30 SKK), stanovená znaleckým
posudkom č. 14/2009 zo dňa 01. 03. 2009 znalca Ing. Júliusa
Jahnátka
Súpisová hodnota majetku:
101. 971,72 EUR (3. 072. 000,-SKK), zverejnená v OV č. 191B/2008
Najnižšie podanie:
91. 790,- EUR (2. 765. 265,54 SKK)
Minimálne prihodenie:
1. 000,- EUR (30. 126,-SKK)
Výška dražobnej zábezpeky:
25. 000,-EUR (753. 150,-SKK). Dražobná zábezpeka musí byť
zložená najneskôr dňa 08. 06. 2009 na účte správcu č.ú.
4004445064/7500, s variabilným symbolom 0901.
Povinnosti záujemcu:
Záujemca je povinný si u správcu za poplatok 50,-EUR
(1. 506,30SKK) odkúpiť záväzné podmienky dražby a akceptovať ich. Správca v záväzných podmienkach dražby stanoví bližšie povinnosti a podmienky pre záujemcu na účasť v dražbe, určí
termín obhliadky, ako aj oznámi záujemcovi ostatné potrebné informácie a organizačné opatrenia súvisiace s dražbou. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od
skončenia dražby, pričom v prípade jej neuhradenia v stanovenom termíne zložená dražobná zábezpeka v celom rozsahu
prepadá v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Erik Solár, správca
q

K003318
Spisová značka súdneho spisu: 2K12/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K12/2009/S1151
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Samuel Farkaš
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25. 06. 1969
Súpis všeobecnej podstaty
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 0403799005/0900; zostatková suma: 1665,-; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporitelňa,a.s.; súpisová hodnota majetku: 1665,- EUR
JUDr. Janka Kmeťová, správca
q

K003319
Spisová značka súdneho spisu: 1K/7/2009
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2009/S 1302
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Milan Štilla – STIMM
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 388 099
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladnička malá zn. Polar, 1ks, objem 120L; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 166,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Chladnička s výparníkom zn. Inwest
profit, 1 ks, objem 230L; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 232,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Trezor, 1 ks; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 34,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
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Popis hnuteľnej veci/súbor: Sterilizátor HS 61A, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 166,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Váhy vč. 058 + závažia, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
33,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Mikrovlnka Orava, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 34,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál police + zásuvky biely, 2 ks;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
200,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Stôl pracovný, 4 ks; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 132,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál drevený, 1 ks + 1 ks malý čierny; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 33,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Reagenčný aparát + skrinka, 1 ks;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
66,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Digitálna váha, 1 ks; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 33,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Sedačka, 2 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 67,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Skrinka na homeopatiká, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
166,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička koliesková, 4 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
132,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolička obyčajná, 4 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 67,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Skrinka čierno-šedá, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
30,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kuchynská linka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 166,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Počítačová sieť lekárne, SQL server
+ príslušenstvo; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 4143,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Zásoby liekov, výživových doplnkov
a zdravotníckeho materiálu; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 28364,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Fax Panasonic KX-F130, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
33,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Destilačný prístroj Stilo vč. 106493,
1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 166,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: UV žiarič, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 66,00 EUR
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Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Infralampa, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 17,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Pult presklený, 3 ks; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 265,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál policový biely, 4 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
332,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál policový čierny, 3 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100,00
EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Skrinka šatňová, 6 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál kovový skladací, 19 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
332,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolík konferenčný, 2 ks + 1 ks malý
čierny; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 67,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Telefón Siemens, 1 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 17,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Vitrína uzamykateľná sklenená, 7 ks;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
498,00 EUR
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: Pult pod PC, 2 ks; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 391,25; mena: EUR; dlžník: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava; právny dôvod vzniku: neuhradené faktúry č. 2009015, splatná 08. 04. 2009, č. 2009022, splatná 29. 04.
2009; súpisová hodnota majetku: 391,25 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 217,66; mena: EUR; dlžník: Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava; právny dôvod vzniku: neuhradená faktúra č. 2009021, splatná 29. 04. 2009; súpisová hodnota majetku:
217,66 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 843,30; mena: EUR; dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava; právny dôvod vzniku: neuhradená
faktúra č. 2009018, splatná 29. 04. 2009; súpisová hodnota
majetku: 843,30 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1075,75; mena: EUR; dlžník: Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s., Bratislava; právny dôvod vzniku: neuhradené
faktúry č. 2009007, splatná 07. 03. 2009, č. 2009012, splatná
08. 04. 2009, č. 2009020, splatná 29. 04. 2009; súpisová hodnota majetku: 1075,75 EUR
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1110,98; mena: EUR; dlžník: Spoločná zdravotná
poisťovňa, a.s., Bratislava; právny dôvod vzniku: neuhradené
faktúry č. 2009008, splatná 07. 03. 2009, č. 2009014, splatná 08.
04. 2009, č. 2009019, splatná 29. 04. 2009; súpisová hodnota
majetku: 1110,98 EUR

K003320
Spisová značka súdneho spisu: 2K 20/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K 20/2008 S537
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
RAJECKÉ STROJÁRNE, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 404 292
Súpis všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis: Právo úpadcu na vyplatenie vyrovnacieho podielu v spoločnosti Drevoindustria Varín, s.r.o. v “likvidácii”, Priemyselná
744, 013 03 Varín, IČO: 36 371 432.; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 109. 689,30 EUR

JUDr. Mária Cabadajová, správca

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca

q

JUDr. Dašena Gombíková, správca
q

K003321
Spisová značka súdneho spisu: 1K/5/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2008-S766
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
M.O.V. spoločnosť s ručením obmedzeným Snina
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 655 742
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
9326,22 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 6716,17
Poučenie správcu: V zmysle ust. § 50 ods. 3 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu
konečného rozvrhu výťažku v kancelárii správcu v úradných hodinách po telefonickom nahlásení a v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku SR môžu požiadať veriteľský výbor, v tomto prípade v zmysle ust. § 39 ZKR príslušný konkurzný
súd, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. Zároveň určujem príslušnému konkurznému súdu lehotu 20 dní od uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR na schválenie
konečného rozvrhu.
JUDr. Stanislav Oravec, správca
q

K003322
Spisová značka súdneho spisu: 1K/14/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2008 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Mestské kultúrne stredisko
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 996 293
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:
8 318,56,-EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 4 864,68,-EUR
Poučenie správcu: Podľa § 50 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 536/2008 Z. z. správca týmto poučuje nezabezpečených veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu výťažku môžu nahliadať
v jeho správcovskej kancelárii na Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a odôvodnené námietky proti návrhu konečného rozvrhu výťažku môžu uplatniť prostredníctvom veriteľského výboru
v lehote 15 dní odo dňa tohto zverejnenia v Obchodnom
vestníku.

q
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K003323
Spisová značka súdneho spisu: 32K/38/2006
Spisová značka správcovského spisu: S714/010/09/PBL
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PBL Invest s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 788 071
Iné zverejnenie
Správca podstaty úpadcu PBL Invest s.r.o. v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje ponukové konanie
na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty
formou predaja podniku, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) z. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len ZKR). Toto ponukové konanie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A.
Predmetom predaja je podnik úpadcu, jeho veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty. Súpis majetku úpadcu, ktorý zahŕňa veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty úpadcu
bol uverejnený v Obchodnom vestníku nasledovne:
všeobecná podstata, zverejnená v OV č. 28B/2007, pod č.
K000641, dňa 8. 2. 2007.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom. Jeho
hodnota bola určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR
vlastným odhadom správcu podstaty, ktorý je uvedený v súpise
všeobecnej podstaty pri každej súpisovej zložke majetku.
Toto verejné ponukové konanie má len jedno ponukové kolo.
B.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami
stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 32K/38/2006 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú povinní
záujemcovia zasielať na adresu sídla kancelárie správcu podstaty: JUDr. Ján Pirč, správca podstaty úpadcu PBL Invest s.r.o.,
Štrbská 4, 040 01 Košice, alebo osobne doručiť do podateľne
správcu na adrese: Kpt. Nálepku č. 17 (prízemie), 040 01
Košice, tel./fax 055/6258408.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do
7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia tohto inzerátu. V prípade ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, posledným
dňom na odoslanie, alebo doručenie ponuky, je najbližší
pracovný deň.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť
len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané
záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) identifikačné údaje záujemcu,
b) navrhovanú kúpnu cenu za podnik úpadcu, ktorá však nemôže
byť nižšia, ako je 50% súpisovej hodnoty zložiek majetku úpadcu
(okrem pohľadávky z účtu) nachádzajúceho sa vo všeobecnej
podstate, teda kúpna cena nemôže nižšia než 882 000 EUR (slovom: osemstoosemdesiatdvatisíc eur).
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby
jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
e) záväzná ponuka môže byť podpísaná a podaná aj splnomocnenou osobou na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom splnomocniteľa, pričom plnomocenstvo, resp. jeho
overená fotokópia, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky,
f) záujemca - právnická osoba predloží originál alebo overenú
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kópiu výpisu z obchodného alebo iného registra, nie starší ako
3 mesiace od doručenia ponuky,
g) záujemca - fyzická osoba - podnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného registra,
nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky,
h) záujemca - nepodnikajúca fyzická osoba, predloží fotokópiu
preukazu totožnosti. V prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho, alebo
bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo čestné vyhlásenie, že v súlade s príslušnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky nie je takýto súhlas potrebný,
i) doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,
j) číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný neúspešným
záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa má záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade zrušenia ponukového
konania zo strany správcu,
k) čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky
voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch
voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú,
l) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu
cenu v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že správca vyhodnotí v ponukovom konaní predloženú ponuku záujemcu za najvýhodnejšiu a tento záujemca zmluvu o predaji
podniku v určenej lehote z dôvodu na jeho strane neuzavrie so
správcom, alebo zmluvu neuzavrie správca z dôvodu nezaplatenia
doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom;
m) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom
zmluvu o predaji podniku v znení predloženom správcom, ktorej
podstatné znenie je zverejnené v Obchodnom vestníku v rámci
tohto ponukového konania a to v prípade, že správca vyhodnotí
ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku v cudzom
jazyku, s výnimkou jazyka českého, musí byť tento doklad úradne preložený do slovenčiny súdnym prekladateľom z príslušného
odboru.
Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen
v súlade s podmienkami ponukového konania, ale aj v súlade so
všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo
doklady, ako je uvedené vyššie, alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne ako
formálne neúplnú.
C.
Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na kúpnu cenu (finančná zábezpeka) vo výške 150. 000,- EUR (slovom: jednostopäťdesiattisíc eur) na účet úpadcu, založený správcom podstaty vedený v Poštovej banke, a.s., pobočka Košice, č. účtu:
20229099/6500, VS 3806, inak správca na jeho ponuku
prihliadať nebude.
Doklad o zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započítava na kúpnu
cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania
bez úrokového zhodnotenia. V prípade, že správca vyhodnotí
v ponukovom konaní predloženú ponuku záujemcu za najvýhodnejšiu a tento záujemca zmluvu o predaji podniku po výzve
správcu z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrie alebo kúpnu cenu nezaplatí, záloha na kúpnu cenu
prepadne v prospech všeobecnej podstaty úpadcu titulom
zmluvnej pokuty.
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Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny (kúpna cena znížená o zaplatenú zálohu) predávajúcemu na jeho účet tak, aby bol zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr do 3 dní po doručení výzvy správcu o tom, že predložená ponuka záujemcu bola
najvýhodnejšia. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s
úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
zmluvu o predaji podniku až po pripísaní zostatku kúpnej ceny
predávajúcemu na jeho účet. V prípade, že doplatok kúpnej ceny
nebude riadne a včas pripísaný na účet predávajúceho, správca
ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového
konania ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku.
D.
Záujemcovia o kúpu podniku sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadka sa bude konať dňa 27. 5. 2009, v čase
od 9. 00 hod do 11. 00 hod a dňa 29. 5. 2009,v čase od 10. 00
hod do 12. 00 hod. Záujemcovia o kúpu podniku úpadcu sa
v uvedenom čase ohlásia u konateľa spoločnosti pána Jána Kukľu na mieste samom, teda v Bratislave, Sklenárova č. 5 (športový
areál).
E.
Správca otvorí zaslané alebo doručené obálky s ponukami a tieto
vyhodnotí v sídle svojej podateľne do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk za prítomnosti
zástupcov veriteľského výboru.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola
podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí ponukové konanie
tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý v svojej ponuke
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca vyzve záujemcu, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia,
aby doplatil zostatok ponúknutej kúpnej ceny, a aby uzavrel so
správcom zmluvu o predaji podniku v znení predloženom správcom, ktorej podstatné znenie je zverejnené správcom v rámci
tohto ponukového konania.
V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu podniku úpadcu ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku
zvýšili v lehote 5 dní odo dňa vyhodnotenia záväzných ponúk a
aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu.
Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako
sú uvedené vyššie, okrem priloženého výpisu zo živnostenského
alebo obchodného registra a dokladu preukazujúceho zloženie
zálohy na kúpnu cenu.
Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 2 pracovných dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii za prítomnosti zástupcov veriteľského výboru rovnakým
spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky.
V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní
podmienky ponukového konania a ktorého záväzná ponuka
bude najvyššia. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk
správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Ponukové konanie bude neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu
ponuku na inzerovaný predaj podniku v lehote určenej v inzeráte
alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (najmä : záväzná ponuka nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady uvedené v podmienkach ponukového konania, záujemca nezloží na účet správcu finančnú zábezpeku, cenová ponuka nebude dostatočná). V prípade
neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky
správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Správca
podstaty ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku v súlade s ustanovením § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
F.
Podstatné znenie zmluvy o predaji podniku:

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 95B / 2009

Predávajúci a kupujúci uzatvárajú v zmysle § 92 ods. 2 z. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii s primeraným použitím § 476 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o predaji
podniku:
Úvodné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán
Uznesením Okresného súdu v Košiciach č. k. 32K/38/2006, bol
na majetok úpadcu vyhlásený konkurz. Dňa 28. 4. 2009 požiadal
správca JUDr. Ján Pirč veriteľský výbor o záväzný pokyn. Dňa
18. 5. 2009 bol správcovi podstaty daný súhlas k predaju vecí,
práv, pohľadávok a iných majetkových hodnôt patriacich úpadcovi, a to formou predaja podniku v súlade s ust. § 82 ods. 2 písm.
a) a § 83 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. ZKR v platnom znení.
Ponukové konanie na predaj podniku úpadcu bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku ................ Kupujúci podal dňa
.......................... správcovi podstaty záväznú ponuku na odkúpenie podniku úpadcu. Predávajúci správca podstaty je oprávnený nakladať s majetkom podniku úpadcu, pričom tento majetok je
zapísaný v jeho všeobecnej podstate. Kupujúci týmto prejavuje
svoju vôľu kúpiť predmet tejto zmluvy a súčasne vyhlasuje, že
bol riadne oboznámený so stavom predávaných vecí, práv,
pohľadávok a iných majetkových hodnôt.
Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že podnik (veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty) tvoriaci predmet tejto zmluvy mu
bude odovzdaný v stave zodpovedajúcom jeho opotrebeniu s prihliadnutím na účel jeho využívania. Kupujúci prehlasuje, že sa
oboznámil so stavom nepeňažných záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré touto zmluvou prechádzajú na kupujúceho.
Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so záväzným pokynom uloženým veriteľským výborom v súlade s ust. § 82 ods. 2 písm. a)
a § 83 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
I. Predmet zmluvy
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k veciam, právam, pohľadávkam a iným existujúcim majetkovým hodnotám, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho, tzn. podnik úpadcu PBL Invest, s.r.o., ktorý je
vymedzený nižšie. Podnik pozostáva z:
1. 1. Nehnuteľný majetok:
1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Bratislava – MČ Ružinov, k.ú Nivy, zapísané na LV č. 2559, vedené Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra pre Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava ako:
- parc. č. 15303/5 – ostatné plochy o výmere 12 240 m2, -parc. č.
15303/7 – ostatné plochy o výmere 9 298 m2, - parc. č. 15303/13
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2, - parc. č.
15303/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, parc. č. 15303/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916
m2, - parc. č. 15303/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
47 m2 a – parc. č. 15303/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2, ďalej stavby – sociálne zariadenie, súp. č. 1353,
stojaca na parc. č. 15303/15, jednopodlažná stavba bez súpisného čísla slúžiaca ako šatňa a stojaca na parcele č. 15303/14, vrátane príslušenstva, ktoré pozostáva z oplotenia, vodovodnej,
kanalizačnej, elektrickej, plynovej a telefónnej prípojky.
2. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sa prevádzajú spolu so všetkým príslušenstvom a vonkajšími úpravami.
1. 2. Hnuteľné veci
1. hnuteľný majetok. Zoznam tohto majetku podľa stavu ku dňu
....................... je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1. 3 Na kupujúceho sa prevádzajú nepeňažné záväzky úpadcu
z pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami úpadcu. Zoznam zamestnancov podľa stavu ku dňu .................... je uvedený
v prílohe č. 2.
1. 4 Podľa § 92 ods. 2 ZKR zo záväzkov súvisiacich s podnikom
na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli z prevádzkovania úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu. Zmluvné
strany sa dohodli, že na kupujúceho sa prevádzajú záväzky
úpadcu, ktoré vznikli z prevádzkovania úpadcovho podniku po
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vyhlásení konkurzu v celkovej hodnote .......................... EUR
slovom (.....................................) Zoznam záväzkov, ktoré vznikli
z prevádzkovania úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu
a ktoré prechádzajú na kupujúceho, je špecifikovaný v prílohe
č. 3 tejto zmluvy.
1. 5. Pohľadávky. Zoznam pohľadávok podľa stavu ku dňu
....................... je špecifikovaný v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
1. 6. Predmetom prevodu, teda súčasťou predaja podniku, nie je
obchodné meno úpadcu.
1. 7. Kupujúci vyššie uvedené veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty ako súbor majetku do svojho vlastníctva kupuje
a preberá a vstupuje do všetkých touto zmluvou prevzatých práv,
povinností
a záväzkov. Veci, práva a iné majetkové hodnoty sa prevádzajú
bez tiarch na nich viaznucich s výnimkou prípadných vecných
bremien a obmedzení súvisiacich s nájomnými vzťahmi.
II. Kúpna cena
2. 1.Kúpnu cenu tvorí výška sumy vo výške ponuky kupujúceho z
ponukového konania, ktorá bola predložená celkom vo výške
........................................ slovom (..........................).
2. 1. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu nasledovne:
- časť kúpnej ceny vo výške 150. 000,- EUR (slovom: jednostopäťdesiatisíc eur) uhradil kupujúci predávajúcemu pred uzavretím zmluvy a to dňa ...................., keď uhradil sumu
.....................,- EUR
- zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške ..................... uhradil kupujúci predávajúcemu pred uzavretím zmluvy a to dňa ...................,
keď uhradil sumu .....................,- EUR na č. účtu: ..........vedený
v Poštová banka, a.s. Predaj podniku je v zmysle zákona o dani
z pridanej hodnoty oslobodený od tejto dane.
2. 3. Zo zaplatenej kúpnej ceny kupujúcim predávajúcemu bude
suma ...........................,-EUR použitá predávajúcim na úhradu
záväzkov úpadcu, ktoré vznikli z prevádzkovania úpadcovho
podniku po vyhlásení konkurzu. Kupujúci nie je povinný záväzky
úpadcu, ktoré vznikli z prevádzkovania úpadcovho podniku po
vyhlásení konkurzu uhrádzať, tieto uhradí predávajúci
z dohodnutej kúpnej ceny.
III. Nadobudnutie vlastníckeho práva
3. 1. Kupujúci súhlasí s nadobudnutím vlastníckeho práva na
veci, práva, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, tak ako sú uvedené v článku I. tejto zmluvy a špecifikované v jednotlivých
prílohách.
3. 2. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho na základe vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.
3. 3. Vlastnícke právo k veciam, právam, pohľadávkam a iným
majetkovým hodnotám zahrnutým do predaja prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom účinnosti tejto zmluvy. Veci zahrnuté do predaja je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci
prevziať pri podpise zmluvy. Prevzatím vecí prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. O prevzatí vecí
sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí, podpísaný predávajúcim a kupujúcim alebo osobami nimi na to poverenými. To osobitne platí pre odpočet stavu určených meradiel pre odber vody,
plynu a elektrickej energie, ako aj pre odpočet stočného.
3. 4. Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam prechádzajú na kupujúceho dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Správca podstaty
je oprávnený podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Účastníci tejto zmluvy sa
dohodli, že splnomocňujú na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností správcu JUDr. Jána Pirča.
Menovaný sa zaväzuje podať návrh na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľnosti do 3 pracovných dní po uzavretí tejto
zmluvy.
3. 5. Na kupujúceho prechádzajú dňom účinnosti tejto kúpnej
zmluvy všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z predmetu činnosti
úpadcu,
najmä
v
oblastiach
obchodných,
občiansko-právnych a správnych. S vlastníckym právom k prevá-

dzanému majetku prechádzajú na jeho nadobúdateľa aj všetky
iné práva, ktoré súvisia s týmto majetkom, pokiaľ nie sú výslovne
touto zmluvou, zákonom či právnym úkonom pri ich vzniku
vylúčené.
3. 6. Ak sa zistí po podpise tejto zmluvy, že niektoré majetkové
hodnoty, veci alebo práva, ktoré slúžia alebo svojou povahou
majú slúžiť k prevádzkovaniu podniku a existujú ku dňu podpisu
zmluvy, neboli výslovne zahrnuté do predávaného majetku úpadcu uvedeného v čl. I tejto zmluvy a v prílohách, strany sa dohodli,
že aj tento majetok prechádza na základe tejto zmluvy do vlastníctva (majetku) kupujúceho v rámci dohodnutej kúpnej ceny. Ak
bude potrebná zmena vlastníctva k takémuto majetku v prípade
nehnuteľností v katastre nehnuteľností, zaväzujú sa strany uzavrieť osobitnú zmluvu, ktorú budú považovať za dodatok k tejto
zmluve, a poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť.
3. 7. Ak vzniknú pochybnosti či niektorá z vecí, práv alebo iných
majetkových hodnôt v majetku úpadcu patrí do majetkového súboru, potrebného k prevádzkovaniu podniku a tvoriaceho podnik
úpadcu, strany sa pre tento prípad záväzne dohodli, že táto
zmluva je v časti týkajúcej sa tohto konkrétneho majetku zároveň
kúpnou zmluvou, ktorou predávajúci uvedený majetok predáva
do vlastníctva kupujúceho v rámci kúpnej ceny podľa čl. II a tento
ho do svojho vlastníctva kupuje. Pokiaľ aj napriek tomuto ustanoveniu nebude možné, aby tento majetok prešiel do vlastníctva
kupujúceho, strany sa záväzne dohodli, že táto okolnosť sa nedotýka nijako platnosti zmluvy ako celku, t.j. v časti týkajúcej sa
zostávajúceho majetku zmluva naďalej platí a veci, práva a iné
majetkové hodnoty, na ktoré sa tento dôvod priamo nevzťahuje,
prechádzajú ako súbor do vlastníctva kupujúceho.
IV. Osobitné ustanovenia
4. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v dôsledku zmeny alebo odlišného výkladu právnych predpisov alebo judikatúry súdu
bude u niektorého ustanovenia tejto zmluvy zistený dôvod neplatnosti právneho úkonu, zmluva ako celok naďalej platí, pričom
za neplatnú bude možné považovať len tú časť, ktorej sa dôvod
neplatnosti priamo týka.
4. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť či nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu
výkladu právnych predpisov, aby zmysel a účel tejto zmluvy bol
dosiahnutý.
V. Záverečné ustanovenia
5. 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, bez nátlaku, že sú si vedomí jej právnych následkov a na
znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
5. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom
zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a
úkon bol urobený v predpísanej forme.
5. 3. Akékoľvek zmeny, úpravy alebo doplnky tejto zmluvy sa
môžu vykonať iba na základe dohody zmluvných strán vo forme
písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných
zmluvnými stranami.
5. 4. Prevzatie vecí bude zaznamenané v protokole o prevzatí
vecí, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Obsah tohoto protokolu
bude obsahovať zoznam vecí podľa jednotlivých príloh. Protokol
bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. 5. Táto zmluva je vyhotovená v 8 vyhotoveniach, z ktorých
každá strana dostane po dve vyhotovenia a 4 vyhotovenia budú
odovzdané príslušnému katastru nehnuteľností za účelom
vkladového konania.
5. 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch
zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami,
s výnimkou vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ku ktorým nastáva účinnosť zmluvy dňom povolenia vkladu správou katastra.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca
q
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K003324
Spisová značka súdneho spisu: 32K/38/2006
Spisová značka správcovského spisu: S714/011/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PBL Invest s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 788 071
Iné zverejnenie
Dňa 21. 5. 2009 bol v OV č. 95B zverejnený oznam správcu spojený s predajom podniku, súčasťou ktorého je aj možnosť obhliadky predmetu predaja. Správca oznamuje záujemcom o obhliadku,že prvá obhliadka zostáva nezmenená a uskutoční sa
v pôvodnom termíne 27. 5. 2009 v čase od 9,00 do 11,00 Druhá
obhliadka predmetu predaja sa mení z pôvodného termínu 29. 5.
2009 na deň 28. 5. 2009 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. na
zhodnom mieste ako znel pôvodný oznam. Ostatné podmienky
predaja sa nemenia.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca
q

K003325
Spisová značka súdneho spisu: 3K 6/2006
Spisová značka správcovského spisu: 3K 6/2006 S548
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
PRIVATSTAV, a.s. "v konkurze"
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 742 143
Iné zverejnenie
Správca v konkurznom konaní úpadcu PRIVATSTAV, a.s. “v konkurze” Žilina, ponúka na predaj hnuteľné veci patriace do majetku všeobecnej podstaty úpadcu a to priamym predajom záujemcovi bez obmedzenia ceny. Štruktúra hnuteľných vecí:
hnuteľné veci /zariadenia kancelárie/: mobilný telefón NOKIA
5110 - 1 ks, stôl obdĺžnikový, hnedý mahagón - 1ks, stôl obdĺžnikový, hnedý mahagón - 2ks, malý stolík, mahagón - 1ks, veľká
skriňa dvojdverová, mahagón - 1ks, presklená skriňa, hnedá mahagón - 1ks, skriňa hnedá, mahagón - 3ks, skriňa kombinovaná,
mahagón - 1ks,konferenčný stolík - 1ks, koženková trojsedačka 1ks, kožené kreslo - 1ks,stolička - 2ks,počítač s prísl. - 1ks,kopírka
CANON NP 1550 - 1ks, tlačiareň Hewlet Packard 1550 - 1ks, telefón+fax - 1ks, rýchlovarná konvica - 1ks, vysávač Philips - 1ks.
Záujemca sa môže so správcom dohodnúť na obhliadke majetku
a to prostredníctvom mailu: t.sumichrastova@zoznam. sk, alebo
telefonicky : 043/4222 969.
Záujemca doručí ponuku na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Tatiana Šumichrastová, Jesenského 29, 036 01 Martin. Ponuka
musí obsahovať:
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka dáva
- návrh cenovej ponuky
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, ak je pridelené a výpis zo živnostenského registra
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra.
Záujemca doručí cenovú ponuku najneskôr do 10 dní od zverejnenie v obchodnom vestníku.
Majetok bude predaný záujemcovi za najvyššie ponúknutú
kúpnu cenu.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
q

K003326
Spisová značka súdneho spisu: 1K6/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K6/2008 S1170 4
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Veronika Vríčanová
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 662 195
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Veronika Vríčanová – ALEXANDRA – obchodné a stavebné služby v konkurze, v súlade so
záväzným pokynom zástupcu veriteľov , ako príslušným orgánom vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 56B/2009 dňa 23. 3. 2009.
2. Na podávanie ponúk je určená lehota 20 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená
správcovi na adresu: Ing. Tibor Bátory, správca , Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť
len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného
alebo iného registra. V prípade podpisu splnomocnenou osobou,
plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo jeho úradne overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej
ponuky
3. Ponúkaná kúpna cena hnuteľného majetku nesmie byť nižšia
ako je súpisová hodnota. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov
o kúpu a odpredá hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú odplatu
4. Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej
kancelárie do 10 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk tak, že vyberie záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu
odplatu, resp. kúpnu cenu a do 5 dní ho vyzve, aby v lehote
10 dní od doručenia výzvy uzatvoril so správcom kúpnu zmluvu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a aby svoje nové záväzné
ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 10 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0903 726149,
e-mail: epaks@slovanet.sk, alebo na adrese správcu: Ing. Tibor
Bátory, A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
Ing. Tibor Bátory, správca
q

K003327
Spisová značka súdneho spisu: 32K/12/2008
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2008 S1220
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Štefan Szabo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 27. 9. 1955
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl
2009 vo výške 140,17,-€ ; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 140,17,-€
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
q

K003328
Spisová značka súdneho spisu: 29K/16/2008
Spisová značka správcovského spisu: 29K/16/2008 S1180
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Peter Mišík
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Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 21. 8. 1979
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Príjem úpadcu za mesiac február 2009 podliehajúci konkurzu v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 268,47 EUR
Ing. Beata Krausová, správca
q

K003329
Spisová značka súdneho spisu: 1K/14/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2008 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Mestské kultúrne stredisko

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 996 293
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 6617672007/1111 – úrok za
obdobie október 2008 až apríl 2009; zostatková suma: 3,70,-;
mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): UniCredit Bank Slovakia, a.s.; súpisová hodnota majetku: 3,70,-EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca

q

