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Súdy
K002259
sp. zn.: 3K/93/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
ImmCo, spol. s.r.o., Kovácsová 417, 851 10 Bratislava, IČO:
17 327 971, zastúpený JUDr. Petrom Arendackým, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: ImmCo, spol. s.r.o., Kovácsová 417, 851 10
Bratislava, IČO: 17 327 971, rozhodol
takto:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ImmCo, spol.
s.r.o., Kovácsová 417, 851 10 Bratislava, IČO: 17 327 971, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne dvojmo na
Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade,
ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 3. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K002260
sp. zn.: 4K/1/2010
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Jozef Válek, Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Válek, Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie, rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Válek, Dolnomajerská 172/9, 900 28 Zálesie.
Súd ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Mareka Letkovského,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198
ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje
za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpad-

com (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na
adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde tak, aby
bola 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 (§ 28 ods. 5
ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZKR).
4. 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).
5. 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).
6. 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, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. a 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).
7. 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. Ak prihláška zabezpečenej
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
(§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie 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).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4
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vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. 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).
10. 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.
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 listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí
ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma 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).
13. 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. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom 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).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci
námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje

poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie
svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 3. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K002261
sp. zn.: 4K/4/2010
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
KERAMIKA a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 686 910, zastúpeného JUDr. Jozefom Boledovičom, advokátom, 900 41 Rovinka č. 578, vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: KERAMIKA a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 821 09 Bratislava, IČO: 35 686 910, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: KERAMIKA a.s., so sídlom: Bajkalská 30,
821 09 Bratislava, IČO: 35 686 910, predbežného správcu: JUDr.
Katarína Čechová, so sídlom kancelárie: Štúrova 4, 811 02 Bratislava.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 3. 2010
JUDr. Edita Sahánková, sudca
q

K002262
sp. zn.: 3K/67/2009
OZNAM
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa-dlžníka:
MSH@sk s.r.o., so sídlom: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 966 483, uznesením č.k: 3K/67/2009-44 zo dňa 01. 02.
2010 zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči
dlžníkovi: MSH@sk s.r.o., so sídlom: Einsteinova 18, 851 01
Bratislava, IČO: 35 966 483. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 02. 2010.
q

K002263
sp. zn.: 3K/67/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
MSH@sk s.r.o., so sídlom: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 966 483, právne zastúpeného JUDr. Milošom Kvasňovským, advokátom, so sídlom: Mestská 2/A, 831 03 Bratislava, vo
veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MSH@sk
s.r.o., so sídlom: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO:
35 966 483, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Daniela Štefková, so
sídlom kancelárie: Beskydská 9, 811 05 Bratislava, odmenu
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a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 768,96 Eur,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
130, pol. reg. 165/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu
po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát, so sídlom: Mestská 2/A, 831 03 Bratislava, nespotrebovanú
časť preddavku vo výške 890,74 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 130, pol. reg. 165/09, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 na Krajský
súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa
má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 3. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K002264
sp. zn.: 2K/4/2010
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
Casa Mia s.r.o., so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO:
35 845 902, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Casa Mia s.r.o., so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 845 902, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Casa Mia s.r.o., so sídlom: Rožňavská 1,
831 04 Bratislava, IČO: 35 845 902, predbežného správcu Ing.
Emila Čerevku, so sídlom kancelárie: Zámocká 20, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1344.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka,
vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002265
sp. zn.: 2K/74/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: Ing.
Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, likvidátora
obchodnej spoločnosti Young & Creative Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 814 764,
správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelá-

rie: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1267,
o určenie paušálnej odmeny predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Pospíšil & Partners, k.s.,
so sídlom kancelárie: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1267, paušálnu odmenu v celkovej výške 668,68 €,
ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Súd ukladá – Michal Maksymilian Oskroba, Kiepury 11/111,
Lublin, Poľská republika, dlhodobý pobyt na území SR: Sartorisova 465/8, Bratislava, konateľovi obchodnej spoločnosti Young
& Creative Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sartorisova 8,
821 08 Bratislava, IČO: 35 814 764, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1267, odmenu vo výške 663,88 €, a to do troch dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd
v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002266
sp. zn.: 3K/39/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA a.s., so sídlom: Jantárová 25,
851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688, správcom ktorého je Mgr.
Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie: Križkova 9,
811 04 Bratislava, o návrhu Pavla Chorváta, bytom: Ševčenkova 4,
851 01 Bratislava, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa Pavla Chorváta, bytom: Ševčenkova 4, 851 01 Bratislava, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.,
so sídlom: Svoradova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31 361 161,
s prihlásenými pohľadávkami v celkovej sume 20. 100,54 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka, v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 3. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

q

www.zbierka.sk
OV 45B / 2010

© IURA EDITION, spol. s r. o.
5

Konkurzy a reštrukturalizácie

sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha.

K002267
sp. zn.: 3K/39/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: SIRIUS SLOVAKIA a.s., so sídlom: Jantárová 25,
851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688, správcom ktorého je Mgr.
Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie: Križkova 9,
811 04 Bratislava, o návrhu Ing. Andreja Ochotníckeho, trvale
bytom: Studenohorská 22, 841 03 Bratislava, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa Ing. Andreja Ochotníckeho,
trvale bytom: Studenohorská 22, 841 03 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: HEIZER OPTIK
s.r.o., so sídlom: Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhovská
Hradská, IČO: 36 241 971, s prihlásenými pohľadávkami
v celkovej sume 72. 983,14 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka, v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 1. 3. 2010
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
q

K002268
sp. zn.: 2K/71/2009
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Computer Press, s.r.o., so sídlom: Hattalova 12,
831 03 Bratislava, IČO: 35 709 448, zast.: Mgr. Zuzanou Gáškovou, Soběšická 151, 638 00 Brno, správcom ktorého je JUDr.
Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, o určenie odmeny
a náhrady výdavkov predbežného správcu rozhodol
takto:
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Ing. Vladimírovi
Neuschlovi, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, značka správcu: S 459, odmenu vo výške 663,88
eura a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
84,39 €, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku evidovaný pod položkou D
130, pol reg. 160/09, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu zvyšnú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
911,43 eura, ktorý bude vyplatený prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 160/09,
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
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom

Okresný súd Bratislava I dňa 2. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002269
sp. zn.: 6K/9/2008
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Peter Šulek, Jamnického 18, 841 05 Bratislava,
IČO: 32 079 346, správcom ktorého je JUDr. Juraj Puskailer, so
sídlom: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o návrhu obchodnej
spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného
konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej
sume 2. 894,86 – Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka, v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 3. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002270
sp. zn.: 6K/39/2007
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: AMASIS, spol. s r.o., Ružová dolina 25,
825 25 Bratislava, IČO: 31 370 543, správcom ktorého je JUDr.
Rastislav Posluch, so sídlom kancelárie: Bazová 9, 821 08 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na vstup do konkurzného konania rozhodol
takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej
sume 8. 413,56 – Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo
prechod pohľadávky priamo týka, v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
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postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 3. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002271
sp. zn.: 2K/5/2010
UZNESENIE
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Vladimíra Vydrová, Rastislavova 2, 821 08 Bratislava, likvidátor
obchodnej spoločnosti: W&Q, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 35 924 438, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: W&Q, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 35 924 438,
rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: W&Q, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 35 924 438, predbežného
správcu JUDr. Jána Benčuru, so sídlom kancelárie: Záhradnícka
41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 130.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 3. 2010
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
q

K002272
sp. zn.: 31K/2/2010
UZNESENIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Ladislav Pollák,
narodený 19. 11. 1965, bytom: Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo,
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Pollák, narodený 19. 11. 1965, bytom: Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo,
rozhodol
takto:
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ladislava Polláka, narodeného 19. 11. 1965, bytom: Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Ing. Jozefa Kulicha, adresa kancelárie:
Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok takto:
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Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na
Okresný súd Nitra k spisovej značke 31K/2/2010. 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.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované
a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie
je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada.
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom, má právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za
podmienok ustanovených 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. 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. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje,
neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Uplatňovať
práva z podmienenej pohľadávky môže podmienený veriteľ
v konkurze až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak 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 tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento
údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa 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, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca po-
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vinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré
prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak
sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa 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. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia takto:
Dlžník – fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník,
ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka
vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti takto:
Účastníci majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o 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 náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne;
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné
podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je
navrhovateľom.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim
po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2. 3. 2010
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
q

K002273
sp. zn.: 1K/55/2009
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: POĽNOHOSPODÁR Spišský Štvrtok, s.r.o.
v konkurze, so sídlom: Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO:
31 711 235, správcom ktorého je JUDr. Jozef Fedor, so sídlom
kancelárie: Sabinovská 1, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zo

dňa 19. 2. 2010 na priznanie odmeny za výkon funkcie správcu
do konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva JUDr. Jozefovi Fedorovi, so sídlom kancelárie: Sabinovská 1, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon funkcie
správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K002274
sp. zn.: 1K/40/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Poľana, s.r.o. v konkurze, so sídlom: 090 05
Krajná Poľana 62, IČO: 31 663 559, správcom ktorého je JUDr.
Vladimír Babin, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov,
o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa 23. 2. 2010 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej
poisťovne, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi prihlásených prihláškami
s por. č. 1 až 10 v celkovej výške 28 857,52 € na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K002275
sp. zn.: 1K/52/2007
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Antona Holzbára v konkurze, nar. 10. 3. 1951,
s miestom podnikania: Hlavné námestie 8, 060 01 Kežmarok,
IČO: 32 406 771, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie: Vajanského 1, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa 23. 2. 2010 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi prihlásených prihláškami
s por. č. 1 a 2 v celkovej výške 1 971,28 € na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

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 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

q

q

K002276
sp. zn.: 1K/31/2008
UZNESENIE

K002278
sp. zn.: 1K/50/2008
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 návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa
23. 2. 2010 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi prihlásených prihláškami
s por. č. 1 až 5 v celkovej výške 3 275,81 € na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K002277
sp. zn.: 1K/28/2008
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Pavla Muchu, nar. 25. 6. 1970, bytom: Záhrady
427/70, 059 40 Liptovská Teplička, podnikajúceho pod obchodným menom: Pavol Mucha EKOLAN, s miestom podnikania:
059 40 Liptovská Teplička 427, IČO: 32 860 404, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie: Hlavná 13,
080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa
23. 2. 2010 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi prihlásených prihláškami
s por. č. 1 až 23 v celkovej výške 35 886,68 € na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jána Voščeka, bytom: Lanškrounská 1611/6,
060 01 Kežmarok, podnikajúceho pod obchodným menom J á n
Vošček DREVOATYP, s miestom podnikania: Záhradná 530,
059 92 Huncovce, IČO: 35 214 147, správcom ktorého je JUDr.
Jozef Fedor, so sídlom kancelárie: Sabinovská 1, 080 01 Prešov,
o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zo dňa 26. 2. 2010 na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávky voči úpadcovi rozhodol
takto:
Potvrdzuje prevod pohľadávok pôvodného veriteľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky – Daňový
úrad Kežmarok, so sídlom: Huncovská 1, 060 01 Kežmarok, voči
úpadcovi prihlásených prihláškami s por. č. 26 – 28 v celkovej
výške 5 625 € na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 2. 3. 2010
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
q

K002279
sp. zn.: 2K/11/2010
UZNESENIE
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
TREND DUBOVICA, s.r.o., so sídlom: Dubovica 221, 082 71,
IČO: 36 466 379, právne zastúpeného JUDr. Petrom Čurillom,
advokátom, so sídlom: Hlavná 11, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TREND DUBOVICA,
s.r.o., so sídlom: Dubovica 221, 082 71, IČO: 36 466 379.
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.
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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 3. 3. 2010
JUDr. Dana Vaľková, vyššia súdna úradníčka
q

K002280
sp. zn.: 28R/3/2008
OZNAM
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: JH Trans s.r.o. v konkurze, so sídlom: Trenčianska 1320, Púchov, IČO: 36 686 492, ktorého správcom je
Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie: Pribinove sady 17,
Nová Dubnica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, uznesením č. k. 28R/3/2008-550 zo dňa
09. 02. 2010 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 03. 2010.
q

K002281
sp. zn.: 28K/5/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej
veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WESER – okná
– dvere s.r.o. v konkurze, so sídlom: Trenčianska cesta 27,
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 318 019, ktorého správcom je
JUDr. Jozef Sedliak, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3,
Prievidza, o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku rozhodol
takto:
Schvaľuje sa návrh konečného rozvrhu výťažku zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 31B1/2010 dňa 16. 02. 2010.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 3. 3. 2010
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
q

K002282
sp. zn.: 25K/1/2008
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: FEX kovovýroba,
Miroslav Krajíček s.r.o. v konkurze, so sídlom: Kopčanská 35,
Holíč, IČO: 34 112 057, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu v Trnave, oddiel s.r.o., vložka č. 800/T, správcom majetku
ktorého je JUDr. Vladimír Beňačka, so sídlom kancelárie:
Royova 9, Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, o jeho vstup do konania rozhodol

takto:
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: GRAFOBAL, akciová spoločnosť, IČO: 31 411 592, Mazúrova 2, 909 87 Skalica, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: ADUT PLUS,
a.s., IČO: 36 222 852, Pri Potoku 2, 909 01 Skalica, s prihlásenými pohľadávkami celkovo vo výške 19 674,73 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané
a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde
a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Trnava dňa 2. 3. 2010
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
q

K002283
sp. zn.: 25K/36/2009
UZNESENIE
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Slovenská
republika – Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
IČO: 00 634 816, proti dlžníkovi: D.C.P., a.s., IČO: 36 244 023,
Ružindolská 1, 917 00 Trnava, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vo vložke č. 10202/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: D.C.P., a.s., IČO: 36 244 023, Ružindolská 1, 917 00 Trnava, predbežného správcu Ing. Renátu
Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu
o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia
do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 1. 3. 2010
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
q

K002284
sp. zn.: 25K/34/2009
UZNESENIE
Okresný súd v Trnave v právnej veci dlžníka: Modelár Mayerhofer, s.r.o., IČO: 34 137 980, Clementisa 13, 917 00 Trnava,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vo vložke
č. 1917/T, oddiel Sro, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: Modelár Mayerhofer, s.r.o., IČO:
34137980, Clementisa 13, 917 00 Trnava, predbežného správcu
Ing. Katarínu Čentéšovú, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 55,
929 01 Dunajská Streda.
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Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Trnava dňa 2. 3. 2010
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
q

K002285
sp. zn.: 3K/5/2010
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa: KRIŠKA,
s.r.o., so sídlom: Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 415 961, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: KRIŠKA, s.r.o., so sídlom:
Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 961.
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 2. 3. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K002286
sp. zn.: 4K/3/2010
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Viewdeck.sk, s.r.o., so sídlom: Vojtecha Tvrdého 1, Žilina, IČO:
44 021 801, právne zastúpeného: KUBINEC & PARTNERS
advokátska kancelária, s.r.o., Námestie SNP 17, Banská Bystrica,
IČO: 36 851 574, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: Viewdeck.sk, s.r.o., so sídlom: Vojtecha Tvrdého 1, Žilina, IČO: 44 021 801.

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 2. 3. 2010
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
q

K002287
sp. zn.: 1K/2/2007
UZNESENIE
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Milan Mikoláš ELMONT, Legionárska 23,
010 01 Žilina, IČO: 22 630 244, zastúpeného: JUDr. Štefan
Schnelly, advokát, Veľká Okružná 2134/76, Žilina, správcom
ktorého je JUDr. Martin Kubinec, so sídlom kancelárie: Tajovského 5, Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku úpadcu rozhodol
takto:
I. Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Milan Mikoláš ELMONT, Legionárska 23, 010 01 Žilina, IČO: 22 630 244, pre
nedostatok majetku úpadcu.
II. Správcovi JUDr. Martinovi Kubincovi, so sídlom kancelárie:
Tajovského 5, Žilina, odmenu a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená,
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom
súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho
robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť
rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 3. 3. 2010
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
q
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Správcovia
K002288
Spisová značka súdneho spisu: 6K/38/2007
Spisová značka správcovského spisu: 6K/38/2007 S 459
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
HORIZONT INVESTMENT AND CONSULTING, s. r. o. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 348 483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
V konkurznej veci úpadcu HORIZONT INVESTMENT AND
CONSULTING, s. r. o. v konkurze, Dunajská 4, 814 81 Bratislava, IČO: 31 348 483 týmto zvolávam v súlade s § 34 ods. 2 ZKR
druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 29. 3. 2010
o 14,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Dostojevského rad 5
(1. poschodie, vľavo), 811 09 Bratislava s nasledujúcim
programom:
1. otvorenie
2. voľba členov veriteľského výboru (§ 39 ods. 2 ZKR)
3. správa o doterajšom priebehu konania
4. záver
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca
q

K002289
Spisová značka súdneho spisu: 2K/17/2008
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2008 S1240
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ostrolúcka, a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 053 392
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca týmto
na žiadosť veriteľa RückFIN, s.r.o. zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 26. 03. 2010 o 11:00 hod. v priestoroch
reštaurácie Angels restaurant & bar, Horná 25, 974 01 Banská
Bystrica s nasledovným programom: 1. Podrobná správa správcu o stave konkurzného konania; 2. Návrh pravidiel ponukového
konania na predaj podniku úpadcu formou oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Veritelia sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti;
zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti a plnou mocou, resp.
dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca
q

K002290
Spisová značka súdneho spisu: 2 K 41/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 41/2009-S 1309
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Jaccar s. r. o., Nižná Brána 9, Kežmarok
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): IČO: 36 495 760
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca úpadcu: Jaccar s. r. o., so sídlom:
NIžná Brána 9, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 495 760 zvolávam
schôdzu veriteľov na deň 11. 3. 2010 o 10. 00 hod. /prezentácia
od 09. 30 do 10. 00 hod./, ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu
na adrese: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu /ust. § 36 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby výpis z obchdoného registra. Zástupcovia veriteľov predlo-

žia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca
q

K002291
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2009/SKP
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
AMV Automotive a.s.Senica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 271 632
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca úpadcu AMV AUTOMOTIVE a.s.Senica, IČO:
36 271 632 podľa ZKR č. 7/2005 Z.z.v zn.n.pr., zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 16. 4. 2010 o 13. 00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH,
s týmto programom:
1. Otvorenie; 2. Správa správcu o vývoji konkurzu a stave majetku; 3. Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov; 4. Voľba veriteľského výboru; 5. Rozhodovanie o výmene
správcu podľa §36 ods 1 ZKR; 6. Rôzne; 7. Záver
Ing. Miroslav Šefčík, PhD. správca
q

K002292
Spisová značka súdneho spisu: 4K/24/2009
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2009-S1230
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
UNIKREDIT a.s.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 758 520
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu UNIKREDIT a.s., so sídlom: Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520, ktoré sa konalo dňa 02. 03. 2010 o 14. 00
hod. v sídle kancelárie správcu.
Č.k.: 4K/24/2009
Členovia:
– Bratislava – In, a.s., IČO: 35 772 654;
– ELAFINA, s.r.o., IČO: 36 685 275;
– JUDr. Alexandra Dudáková;
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 14. 00 hod. správca,
ktorý uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru zvolal telefonicky v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Predsedajúci skonštatoval,
že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní
všetci jeho členovia.
Prítomní členovia navrhli program zasadnutia veriteľského výboru. Následne bolo uskutočnené hlasovanie o schválení programu
zasadnutia veriteľského výboru s výsledkom hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
1. Otvorenie;
2. Voľba predsedu veriteľského výboru;
3. Pokyn na speňažovanie majetku.
4. Záver.
K bodu 2.)
Správca navrhol prítomným členom, aby si spomedzi seba zvolili
predsedu. Po krátkej diskusii bola za predsedu veriteľského výboru navrhnutá JUDr. Alexandra Dudáková.
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Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania:
Za: 2 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 1 hlasov.
Uznesenie č. 2:
Predsedom veriteľského výboru je veriteľ – JUDr. Alexandra Dudáková, advokátka so sídlom: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.
K bodu 3.)
Správca oboznámil členov veriteľského výboru s možnými spôsobmi speňažovania majetku úpadcu, ktorý predstavujú výlučne
pohľadávky voči tretím osobám. Spôsoby speňažovania majetku
sú uvedené v žiadosti o udelenie pokynu k speňažovaniu majetku, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Správca následne požiadal
prítomných členov veriteľského výboru o stanovisko. Na základe
diskusie sa členovia veriteľského výboru zhodli na speňažení
jednotlivých zložiek majetku.
Následne bolo uskutočnené hlasovanie, výsledok hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor ukladá správcovi speňažiť súpisové zložky majetku – peňažné pohľadávky spoločne ako jeden majetkový súbor vo verejnom ponukovom konaní. Oznámenie o jeho konaní
bude zverejnené v Obchodnom vestníku. Podmienky súťaže
a presná špecifikácia speňažovaného majetku budú záujemcom
oznámené správcom za nenávratný účastnícky poplatok vo výške 150 EUR. Zaplatenie poplatku je podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní. Súpisové zložky majetku správca predá
ako súbor majetku záujemcovi, ktorý v lehote určenej správcom
ponúkne najvyššiu sumu. V prvom kole sa predaj uskutoční za
najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota
majetku určená správcom, v druhom kole sa predaj uskutoční za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez obmedzenia. Ponuka
vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu veriteľského výboru. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo neudeliť
úspešnej ponuke svoj súhlas s tým, že správca ponukové konanie zruší. V prípade, že správca zaradí do všeobecnej podstaty
nové pohľadávky, vzťahuje sa tento spôsob speňažovania aj na
novozaradené pohľadávky, a to bez nutnosti správcu požiadať
veriteľský výbor o udelenie nového pokynu na ich speňaženie.
K bodu 4.)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 15. 10 hod. a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 02. 03. 2010 zapísal predseda veriteľského
výboru:
JUDr. Alexandra Dudáková
predseda veriteľského výboru
PREZENČNÁ LISTINA
k Zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu UNIKREDIT
a.s., so sídlom: Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520, ktoré
sa konalo dňa 02. 03. 2010 o 14. 00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Č.k.: 4K/24/2009
Členovia:
– Bratislava – In, a.s., IČO: 35 772 654;
– ELAFINA, s.r.o., IČO: 36 685 275;
– JUDr. Alexandra Dudáková;
Prítomní:
Bratislava-In, a.s., IČO: 35 772 654
ELAFINA, s.r.o., IČO: 36 685 275
JUDr. Alexandra Dudáková
Mgr. Peter Podolský, správca

q
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K002293
Spisová značka súdneho spisu: 28R/11/2009
Spisová značka správcovského spisu: 28R/11/2009 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
D M P, s.r.o. v reštrukturalizácii, Lúky 328
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 691 321
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum konania: 03. 03. 2010
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Danici Birošovej, Piaristická 46, Trenčín
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok: 09,45 hod.
Ukončenie: 10,00hod.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu VV
3. Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu
4. Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu a členov VV k vypracovaniu reštrukturalizačného plánu
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1 – Otvorenie.
Zasadnutie otvoril veriteľ s najvyšším počtom hlasov Ing. Ruman
Dalibor a navrhol,aby predsedom VV bol najväčší veriteľ.
Informoval , že zasadnutia VV sa zúčastnili 3 veritelia podľa prezenčnej listiny, VV je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí
prílohu tohto zápisu.
Uznesenie č. 1.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV.
K bodu 2 – Voľba predsedu VV
Bol prednesený návrh na predsedu VV na Ing. Rumana Dalibora.
Veriteľ vyzval prítomných, či majú ďalšie návrhy na predsedu VV.
Prítomní iný návrh nemajú, následne bolo vykonané hlasovanie:
Výsledky hlasovania:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2
Predsedom VV je Ing. Ruman Dalibor, Lúky
K bodu 3 – Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu
K tomuto bodu vystúpil dlžník a požiadal VV o predĺženie lehoty
na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že záverečný návrh plánu nie je schopný
vzhľadom na rozsah a problematiku predložiť členom VV vopred
tak, aby mali aj oni možnosť sa k nemu vyjadriť. Predseda VV
navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie:
Výsledky hlasovania:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3
VV súhlasí s predĺžením lehoty o 60 dní.
K bodu 4 – Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu, a členov VV
k vypracovaniu RP
Predseda navrhol nasledovné rozdelenie úloh:
Predseda VV navrhol, aby sa dlžník , reštrukturalizačný správca
a členovia VV operatívne stretávali v sídle správcu , alebo na
inom dohodnutom mieste tak, aby plán bol vypracovaný a predložený VV na schválenie v zákonom určenej lehote. Stretnutie
– Ing. Ruman, ekonóm, správca, Ing. Potočková – sa uskutoční
23. 03. 2010 o 08,00 hod. v sídle správcu.
Uznesenie č. 4
Členovia VV berú uvedené na vedomie.
K bodu 5
Neboli ďalšie otázky a návrhy.
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K bodu 6
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy , predseda VV
zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.
Ing. Dalibor Ruman – predseda VV
JUDr. Danica Birošová – správca
JUDr. Danica Birošová, správca

spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46,
Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08,00 do
15,00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. čísle
032/6583076.
V Trenčíne 03. 03. 2010
JUDr. Danica Birošová, správca

q

q

K002294
Spisová značka súdneho spisu: 31K/60/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2009 S1282
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
FIT TRANSPORT, s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 031 011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ako správca podstaty úpadcu: FIT TRANSPORT, s.r.o., IČO:
36 031 011, so sídlom: Palešovo námestie 361/46, 053 04 Spišské podhradie týmto oznamujem, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6,
040 01 Košice, v pracovných dňoch v čase od 08. 00 do 12. 00
a od 14. 00 do 16. 00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č.
055/6771473 alebo e-mailom na adrese jana@vargova.eu
JUDr. Jana Vargová, správca

K002297
Spisová značka súdneho spisu: 31K/23/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2009/SKP
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
AMV Automotive a.s.Senica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 271 632
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: trojstojan na meranie výšok; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 99,-€
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľnej veci/súbor: meradlo na meranie odstupu obežných dráh; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 99,-€
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 26 869,-€; mena: €; dlžník: INA Skalica
spol.s r.o.Skalica; právny dôvod vzniku: neuhradený záväzok
voči úpadcovi; súpisová hodnota majetku: 26 869,-€
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Unikredit Bank pobočka Senica 1540413003; zostatková suma: 4264,-€; mena: €; banka (alebo iná inštitúcia): Unikredit Bank; súpisová hodnota majetku:
4264,-€
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): stav zatiaľ nevymoženej pokladne; zostatková suma: 1174,-€; mena: €; banka (alebo iná inštitúcia): neuvedené; súpisová hodnota majetku: 1174,-€
Iná majetková hodnota
Popis: Odporovateľnýúkon za nehospodárne nakladanie s majetkom veriteľov v roku 2008 vymáhaný voči bývalému štat.zástupcovi; register: účtovníctvo úpadcu; súpisová hodnota majetku:
504 282,-€
Ing. Miroslav Šefčík, PhD., správca

q

K002295
Spisová značka súdneho spisu: 2K/1/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2010_S 1314
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
VIEKA, spol. s r.o. v likvidácii
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 683 619
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Oprava oznámenia o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
- Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/1/2010 zo dňa
08. 02. 2010 bol Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie:: Drotárska 15, 811 02 Bratislava, ustanovený za predbežného správcu
konkurznej podstaty dlžníka VIEKA, spol. s r.o. v likvidácii, so
sídlom: Slowackého 31, 821 04 Bratislava, IČO: 35 683 619.
V zmysle § 85 ods. 2 Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s použitím § 8 ods. 4 Zák.
č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 2K/1/2010_S 1314 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok, vždy v čase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. a od 13. 00
hod. do 16. 00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky. Zároveň správca
oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.
02 20787836, fax: 02 20787837, mobil: 0903 809 480.
Mgr. Peter Zvara, správca
q

K002296
Spisová značka súdneho spisu: 29K/4/2010
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
BEST KOM, s.r.o., Továrenská 422, Beluša
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 299 898
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Danica Birošová , správca dlžníka BEST KOM, s.r.o. so
sídlom: Továrenská 422, Beluša 018 61, IČO: 36 299 898 podľa
§ 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského

q

K002298
Spisová značka súdneho spisu: 9K/50/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1/2009
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ypsilon s.r.o.
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 192 911
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty JUDr.Burdová Melánia oznamuje,
že opakovaná dražba majetku úpadcu Ypsilon, s.r.o., IČO:
36 192 911 so zníženou cenou konajúca sa dňa 26. 02. 2010
bola neúspešná.
JUDr. Melánia Burdová, správca
q

K002299
Spisová značka súdneho spisu: 29K/5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2009 S 258
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
COLMET Slovakia a.s. v konkurze, Pov. Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 267
Iné zverejnenie
Vyhodnotenie verejného ponukového konania JUDr. Ján Súkeník – správca úpadcu COLMET Slovakia a.s. v konkurze so síd-
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lom: Robotnícka 2142 Pov.Bystrica oznamuje, že verejné ponukové konanie na odpredaj podniku úpadcu COLMET Slovakia
a.s. v konkurze Považská Bystrica, ktorého predmetom bol odpredaj podniku úpadcu ako celku, ktorý je bližšie špecifikovaný
v znaleckom posudku č. 13/2009 znaleckej organizácie
REAL-AUDIT s.r.o. Pov.Bystrica bolo neúspešné. Oznámenie
o vyhlásení verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami verejného ponukového konania zverejnené v obchodnom vestníku č. 22B/2010. V stanovenej lehote do 1. 3. 2010 do
15,00 hod. sa do verejného ponukového konania neprihlásil
žiaden záujemca. Na základe vyššieuvedeného správca
konštatuje, že verejné ponukové konanie sa skončilo neúspešne.
JUDr. Ján Súkeník, správca
q

K002300
Spisová značka súdneho spisu: 26 R 1/2009
Spisová značka správcovského spisu: 26 R 1/2009 S1323
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
SLOVOSIVEX, a. s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 646 999
Iné zverejnenie
Odpis zápisnice z prvej schôdze veriteľov úpadcu SLOVOSIVEX
a.s. v konkurze, Štúrova 33, 040 01 Košice v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26 R 1/2009
z 1. 3. 2010
Miesto konania:
Sídlo úpadcu: Štúrova 33, 040 01 Košice
Termín schódze:
1. 3. 2010 o 10. 00 hod.
Prítomní:
1. JUDr. Rudolf Manik, PhD. – komplementár správcu ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
a predseda schôdze
2. VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98,
831 04 Bratislava v z. JUDr. Vladena Holováčová
3. Jozef Arendáš, Čsl. armády 23, 040 01 Košice v z. Zlata Eďutová
4. Ing. Vladimír Šimon, Vozárova 30, 040 17 Košice osobne
5. Ing. Karol Merta, Pod kaštieľom 7, 040 01 Košice osobne
6. František Tobakoš, Budapeštianska 44, 040 13 Košice osobne
7. Ing. Miroslav Blaško, Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce osobne
8. Mgr. Pavol Malý, Rázusova 60, 040 01 Košice osobne
9. Ing. Stanislav Tremko, Lúčna 96, 054 01 Levoča v z. František
Tobakoš
10. Ľubomír Kapustník, Michaľany 274 osobne
11. UniCreditBank Slovakia, a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava v z. Mgr. Denisa Rukovanská
12. SR-DR SR-Daňový úrad Košice I, Tomášikova 35, 043 31
Košice v z. JUDr. Iveta Čintalová
13. Sociálna poisťovňa, Festivalové nám. 1, 041 84 Bratislava
v z. Mgr. Angelika Eperješiová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Schôdzu veriteľov otvoril JUDr. Rudolf Manik, PhD., pričom privítal prítomných veriteľov. Bola konštatovaná uznášaniaschopnosť
schôdze veriteľov, keďže boli prítomní 12 z 39 veriteľov úpadcu

prihlásených do konkurzu, ide pritom o zabezpečených i nezabezpečených veriteľov so zistenými pohľadávkami. Na to pristúpil JUDr. Rudolf Manik, PhD. k podaniu správy o činnosti správcu
a stave konkurzného konania, k čomu uviedol, že do súpisu všeobecnej i oddelenej podstaty zaradil hnuteľné veci a pohľadávky
úpadcu v zmysle publikácií v Obchodnom vestníku. U úpadcu sa
pristúpilo k voľbe veriteľského výboru, správca navrhol za členov
veriteľského výboru spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov Jozefa Arendáša, Čsl. armády 23, 040 01 Košice, Ing.
Karola Mertu, Pod kaštieľom 7, 040 01 Košice a Ing. Miroslava
Blaška, Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce.
Prítomní nezabezpečení veritelia pristúpili po prerokovaní tohto
programu k hlasovaniu o zložení veriteľského výboru, pričom
bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Schôdza veriteľov úpadcu SLOVOSIVEX a.s. v konkurze, Štúrova 33, 040 01 Košice volí 3-členný veriteľský výbor úpadcu v zložení: Jozef Arendáš, Čsl. armády 23, 040 01 Košice, Ing. Karol
Merta, Pod kaštieľom 7, 040 01 Košice a Ing. Miroslav Blaško,
Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce.
Za: 1 303 961 hlasov
Proti: 35 411 hlasov
Zdržalo sa: 141 187 hlasov
V bode 4. nebol žiadnym z prítomných veriteľov podaný návrh na
ustanovenie nového správcu. Na to správca, keďže nik proti vyššie uvedenému uzneseniu nepodal námietky a program bol týmto vyčerpaný, poďakoval veriteľom za účasť na schôdzi a ukončil
jej priebeh.
Táto zápisnica bola nahlas diktovaná a s jej obsahom vyjadrili
prítomní veritelia súhlas. Schôdza veriteľov bola skončená
o 10. 20 hod.
V Košiciach dňa 1. 3. 2010
predseda schôdze – správca
Administrateur Judiciaire – Konkursverwalter Manik, k. s., správca
q

K002301
Spisová značka súdneho spisu: 2K/40/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2009 S1142
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
GAJUS, a.s. v konkurze
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 453 676
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková hodnota
Popis: Náhrada škody – Okresný súd Bratislava I, sp.zn. 14C
64/2004; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 122.
293,03 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: Náhrada škody – Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 15C
181/2003; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku:
107. 880,24 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: Náhrada škody – Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 21C
61/2004; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 690.
084,98 EUR
JUDr. Róbert Rovňák, správca
q
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Krajský súd v Banskej Bystrici
K002302
č. k. 47-24K 25/01-Že-931
UZNESENIE

Por. č.
–

Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Prvá zvolenská stavebná spoločnosť, a. s., „v konkurze“, Lieskovská cesta 21, Zvolen, IČO: 31 625 045, o rozvrhu
speňaženého majetku z podstaty takto
rozhodol:
–

I. Pohľadávky proti podstate
Por. č.
–

–

–

–

–

–

–

–

Veriteľ
Krajský súd Banská
Bystrica, Komenského
12, Banská Bystrica
– súdny poplatok za
konkurzné konanie
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Sociálna poisťovňa,
pobočka Zvolen,
Š. Moyzesa 1369/52,
960 62 Zvolen
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Obec Lieskovec,
962 21 Lieskovec

Pohľadávka uznaná
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

–
1 658,58

1 658,58 €

–
–
8 156,34

3 077,19 €
–
–

109,67

41,38 €
–

4 701,16

1 773,63 €
–

78,94

29,78 €

–

7.
78,94

29,78 €
10.

157,87

59,56 €

3 073,23

1 159,45 €

–

Veriteľ
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ: SR
– Daňový úrad Zvolen)
Vzájomná zdravotná
poisťovňa Dôvera, so
sídlom Špitálska 35,
810 00 Bratislava
IČO: 35 719 257
Obec Lieskovec,
962 21 Lieskovec
Sociálna poisťovňa,
pobočka Zvolen,
Š. Moyzesa 1369/52,
960 62 Zvolen
Obec Lieskovec,
962 21 Lieskovec
ALLIANZ Slovenská
poisťovňa a.s., pobočka
Zvolen
Zuzana Veselá
Zimmerová, nar. 14.
10. 1975, trvale bytom
Tatranská 45, 974 11
Banská Bystrica
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
Slovenská
konsolidačná a.s., so
sídlom v Bratislave,
Cintorínska ul. č. 21,
IČO: 35 776 005
Stredoslovenské
kameňolomy a štrkopiesky,
š.p., “v likvidácii”,
Orolská 3, 010 08 Žilina
Stredné odborné
učilište stavebné
a poľnohospodárske
Zvolen, Bakova Jama
636/19, 960 01 Zvolen
JURKI-HAYTON, s.r.o.,
Prístavná 2, 821 09
Bratislava, IČO: 31 332 251

Pohľadávka uznaná
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

93,61

35,32 €

9 042,12

3 411,37 €

2 613,89

986,16 €

1 290,51

486,88 €

1 430,92

539,85 €

1 152,96

434,98 €

129,42

48,83 €

640,48

241,64 €

360,09

135,85 €

1 141,52

430,67 €

398,33

150,28 €

804,26

303,43 €

941,71

355,28 €
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II. Pohľadávky veriteľov s právom na oddelené uspokojenie
podľa § 28 ZKV
– por. č. 4 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ Slovenská
republika – ÚDR SR, Banská Bystrica) zistená pohľadávka
v sume 26.424,60 € – uspokojuje sa vo výške 26.424,60 €,
– por. č. 6 – TIKKA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi
Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. č. HE 103185
(pôvodný veriteľ Fond národného majetku Slovenskej
republiky, Bratislava) zistená pohľadávka v sume
214.318,90 € – v priebehu konkurzu uspokojená vo výške
47.192,42 €, neuhradený zostatok vo výške 167.126,48 €
sa neuspokojuje.

Por. č.
13.

14.
15.

III. Pohľadávky prvej triedy
Por. č.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
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Veriteľ
NCH Slovakia s. r. o.,
Bratislava
Sociálna poisťovňa
Bratislava, pobočka
Zvolen
Slovenský rozhlas,
Bratislava
Slovenská
konsolidačná, a. s.,
Bratislava (pôvodný
veriteľ Slovenská
republika – DR SR,
Banská Bystrica,
doručovanie: DÚ vo
Zvolene)
Slovenská konsolidačná,
a. s., Bratislava (pôvodný
veriteľ Spoločná
zdravotná poisťovňa,
Bratislava)
TIKKA INVESTMENTS
LIMITED, Nicosia, Cyprus
(pôvodný veriteľ Fond
národného majetku
Slovenskej republiky,
Bratislava)
SKŠ š. p. v likvidácii, Žilina
Messer Tatragas
s. r. o., Bratislava
ZH Kredit, s. r. o., Žiar
nad Hronom (pôvodný
veriteľ Perspektíva
družstevná zdravotná
poisťovňa, Bratislava,
doručovanie:
Mliekarenská 10,
Bratislava)
Stredné odborné učilište
stavebné
a poľnohospodárske,
Zvolen
Allianz-Slovenská
poisťovňa a. s.
Bratislava, OZ,
Zvolen (pôvodný
veriteľ Slovenská
poisťovňa a.s.,
Bratislava,
doručovanie:
pobočka Zvolen)
Slovenský plynárenský
priemysel a. s. Bratislava,
OZ, Zvolen

Pohľadávka zistená vo výške EUR

Uspokojuje sa
vo výške EUR

16.

628,04

0,00 €

17.
18.

189 977,46

0,00 €
20.

89,62

0,00 €

21.
22a)
844,09

0,00 €

22b)
23.

13 020,91

0,00 €
24.
26.

319 388,54
5 787,08

0,00 €
0,00 €

565,16

0,00 €

6 258,66

0,00 €

22 399,63

0,00 €

27.

Veriteľ

Pohľadávka zistená vo výške EUR

Slovenská konsolidačná,
a. s., Bratislava
(pôvodný veriteľ
SIDERIA – ISTOTA
združ. zdravot. poisťovňa,
Košice)
SLOVNAFT a. s., Bratislava
Sociálna poisťovňa,
Bratislava, pobočka
Zvolen
(pôvodný veriteľ
Národný úrad práce,
Bratislava,
doručovanie: Okresný
úrad práce, Zvolen)
Slovenská televízia
Bratislava, Bratislava
Dobias Ján Ing.
– HAMMER, Kremnica
Marius Pedersen a. s.,
Trenčín
Slovenský
vodohospodársky podnik
š. p., Banská Štiavnica,
OZ Banská Bystrica
DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Zvolen
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s.,
Bratislava, Zvolen
Slovenská konsolidačná,
a. s., Bratislava
Slovenská
konsolidačná, a.s.,
Bratislava (pôvodný
veriteľ Konsolidačná
banka Bratislava)
MEDIATEL s. r. o.,
Bratislava
Zvolenská železničná,
a.s., Zvolen
Zvolenská stavebná
spoločnosť, s.r.o., Zvolen

Uspokojuje sa
vo výške EUR

6 085,97
712,14

0,00 €
0,00 €

8 957,15

0,00 €

151,86

0,00 €

3 319,39

0,00 €

72,30

0,00 €

2 335,84

0,00 €

1 458,87

0,00 €

2 408,77

0,00 €

77 753,71

0,00 €

65 293,71

0,00 €

108,20

0,00 €

6 724,18

0,00 €

5 205,47

0,00 €

IV. Správca konkurznej podstaty Mgr. Róbert Antal je povinný
po právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15 dní vykonať rozvrh
a do 15 dní podať súdu písomnú správu o realizácii rozvrhu.
P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu.
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 1. marca 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

176,53

0,00 €

1 370,05

0,00 €

q
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K002303
č. k. 27K/1/2003-277
ROZVRHOVÉ

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: AGROSTAV a.s. „v konkurze“, Na Bystričku 14,
Martin, IČO: 31 576 168, o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty
takto
rozhodol:
I. Pohľadávky proti podstate
– odmena správcu konkurznej podstaty JUDr. Marty Todekovej
vo výške 21.576,89 €, uspokojuje sa vo výške 21.576,89 €
– súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1.702,97 €,
uspokojuje sa vo výške 1.702,97 €
• por. č. 17. JUDr. Adriana Steinerová, súdny exekútor,
Centrum 28/33, Považská Bystrica:
– uznané vo výške 185,41 €, uspokojuje sa vo výške 185,41 €.
II. Pohľadávky veriteľov s právom na oddelené uspokojenie
podľa § 28 ZKV
• por. č. 23. D&I Consulting Limited, 29 Juliana Close, Londýn N2,
OTJ, reg. č. 4867734 (pôvodný veriteľ GFR s. r. o. Bratislava):
– uznané vo výške 112.218,29 €, vyplatená záloha vo výške
63.068,44 €, uspokojuje sa vo výške 36.644,30 €
• por. č. 20. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005:
– uznané vo výške 47.851,17 €, uspokojuje sa vo výške 15.619,15 €
• por. č. 16. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa a. s. Bratislava, pobočka Martin):
– uznané vo výške 111.494,05 €, uspokojuje sa vo výške 0,00 €.
III. Pohľadávky prvej triedy
• por. č. 1. Horváth, s. r. o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina,
IČO: 31 619 398:
– uznané vo výške 5.204,66 €, uspokojuje sa vo výške 9,56 €
• por. č. 2. F.O.I., a. s. v konkurze, Hlinská 40, 011 18 Žilina:
– uznané vo výške 10.989,28 €, uspokojuje sa vo výške 19,96 €
• por. č. 3. FERONA Slovakia, a. s., Bytčická 12, 011 45 Žilina,
IČO: 36 401 137:
– uznané vo výške 26.049,82 €, uspokojuje sa vo výške 47,32 €
• por. č. 4. Stredoslovenské kameňolomy, a. s., Bánovská
cesta 7, 010 01 Žilina, IČO: 36 004 111:
– uznané vo výške 2.655,51 €, uspokojuje sa vo výške 4,82 €
• por. č. 6. Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25,
851 01 Bratislava (pôvodný veriteľ Chemická zdravotná poisťovňa Apollo, M. Čulena 5, Bratislava, IČO: 31 386 202):
– uznané vo výške 3.137,16 €, uspokojuje sa vo výške 5,70 €
• por. č. 7. Oľga Tudíková, Belá č. 333, 038 11 Martin:
– uznané vo výške 1.935,31 €, uspokojuje sa vo výške 3,52 €
• por. č. 8. Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, Ul.
Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008:
– uznané vo výške 8.972,58 €, uspokojuje sa vo výške 16,750 €
• por. č. 9. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 1, 825 13
Bratislava, IČO: 35 763 469:
– uznané vo výške 248,17 €, uspokojuje sa vo výške 0,00 €
• por. č. 10. TERMONT, s. r. o., Nálepkova 4419, 036 01
Martin, IČO: 31 564 283:
– uznané vo výške 18.844,95 €, uspokojuje sa vo výške 34,24 €
• por. č. 11. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ Spoločná zdravotná poisťovňa a. s., Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO: 31 784 569):
– uznané vo výške 2.441,45 €, uspokojuje sa vo výške 4,44 €
• por. č. 12. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 00 (pôvodný veriteľ Sideria
– Istota, združená poisťovňa, Železiarenská 1, 040 15
Košice – Šaca, IČO: 31 266 011):
– uznané vo výške 984,00 €, uspokojuje sa vo výške 1,79 €

• por. č. 13. Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1,
036 49 Martin:
– uznané vo výške 17.992,17 €, uspokojuje sa vo výške 32,69 €
• por. č. 14. Martinská teplárenská, a. s., Robotnícka 17,
036 80 Martin, IČO: 36 403 016:
– uznané vo výške 4.320,86 €, uspokojuje sa vo výške 7,85 €
• por. č. 15. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 00 (pôvodný veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874):
– uznané vo výške 68.211,73 €, uspokojuje sa vo výške 123,92 €
• por. č. 16. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 00 (pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa, a. s. Bratislava, pobočka Martin):
– uznané vo výške 246.191,93 €, uspokojuje sa vo výške 447,26 €
• por. č. 18. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 00 (pôvodný veriteľ Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Špitálska 35, 810 00
Bratislava 1, IČO: 35 719 257):
– uznané vo výške 74.961,64 €, uspokojuje sa vo výške 136,18 €
• por. č. 19. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700:
– uznané vo výške 20.253,73 €, uspokojuje sa vo výške 36,79 €
• por. č. 20. Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 00 (pôvodný veriteľ Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, 974 01
Banská Bystrica):
– uznané vo výške 269.589,25 €, uspokojuje sa vo výške 489,76 €
• por. č. 21. Jozef Budinský, Necpaly 225, IČO: 10 961 691:
– uznané vo výške 8.850,96 €, uspokojuje sa vo výške 16,061 €
• por. č. 22. HALUX, s. r. o., 018 01 Udiča 488, IČO:
31 609 317
– uznané vo výške 292,17 €, uspokojuje sa vo výške 0,00 €
• por. č. 23. D&I Consulting Limited, 29 Juliana Close, Londýn N2, OTJ, reg. č. 4867734 (pôvodný veriteľ GFR s. r. o.,
Leškova 16, Bratislava, IČO: 35 800 054):
– uznané vo výške 12.505,47 €, uspokojuje sa vo výške 22,72 €.
IV. Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Marta Todeková je povinná po právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15 dní vykonať
rozvrh a do 15 dní podať súdu písomnú správu o realizácii
rozvrhu.
P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu.
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 2. marca 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
q

K002304
č. k. 27-24K 68/95-1211
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: ESPE a. s. „v konkurze“, Strojárenská 19,
Valaská – Piesok, IČO: 31 563 210, o rozvrhu speňaženého
majetku z podstaty takto
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rozhodol:

Por. č.

I. Pohľadávky proti podstate
– Krajský súd, Banská Bystrica, Komenského 12, Banská
Bystrica, súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške
1,2 % zo speňaženej sumy, najviac 1.991,50 € - uspokojuje
sa vo výške 1.991,50 € (59.995,93 Sk),
– por. č. 15 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ SR
– Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica),
pohľadávka zistená v sume 20.531,04 € (618.518,- Sk)
– uspokojuje sa vo výške 13.253,13 € (399.263,80 Sk),
– por. č. 20 – Mesto Brezno, M. R. Štefánika 1, Brezno, IČO:
00 313 319, pohľadávka zistená v sume 510,16 € (15.369,Sk) – uspokojuje sa vo výške 329,32 € (9.921,10 Sk).
II. Pohľadávky veriteľov s právom na oddelené uspokojenie
podľa § 28 ZKV
– por. č. 15 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ SR
– Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica),
pohľadávka zistená v sume 397.770,93 € (11.983.247,- Sk)
– neuspokojuje sa,
– por. č. 18 – Matúš Remeta, Tarnov č. 103, 086 01 Rokytov
(pôvodný veriteľ Všeobecná úverová banka, a. s., Banská
Bystrica), pohľadávka zistená v sume 3.146.995,91 €
(94.806.398,90 Sk) – v priebehu konkurzu uspokojená vo
výške 551.662,85 € (16.619.395,- Sk), neuhradený zostatok vo výške 2.595.333,06 € (78.187.003,76 Sk) – neuspokojuje sa.
III. Pohľadávky druhej triedy
– por. č. 308 – ČR, Městský soud Praha, Slezká 9, 120 00
Praha 2, IČO: 00 215 660, pohľadávka zistená v sume
98,28 € (2.960,70 Sk) – uspokojuje sa vo výške 0,- €,
– por. č. 15 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005, veriteľ por. č. 15 (pôvodný
veriteľ SR – Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica),
pohľadávka zistená v sume 65.177,16 € (1.963.527,- Sk)
– uspokojuje sa vo výške 0,- €,
– por. č. 16 – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 (pôvodný veriteľ Colný úrad
Banská Bystrica), pohľadávka zistená v sume 79.359,72 €
(2.390.791,- Sk) – uspokojuje sa vo výške 0,- €.

221.

223.
230.
231.

241.

244.

247.

261.

268.

298.

307.

IV. Pohľadávky tretej triedy
Por. č.
5.

14.

24.

26.

32.

219.
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Veriteľ
Slovenská konsolidačná
a.s., IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
Všeobecná zdravotná
pois., Banská Bystrica)
ELEKTRODBYT š.p. závod Žilina
IČO: 00 008 583
MEP POSTRELMOV, a.s.
Postrelmov
IČO: 47 675 608
APOLLO zdravotná
poisťovňa, a.s. Bratislava,
IČO: 35 492 436
(pôvodný veriteľ
Chemická zdravotná
poisťovňa APOLLO, IČO:
31 386 202)
SIEMENS
ELEKTROMOTORY s.r.o.
Mohelnice, IČO: 60 465 123
ŽELEZ. PRUM STAV.
VÝROBA U. Ostroh a.s.,
IČO: 46 346 741

Pohľadávka ziste- Uspokojuje
ná vo výške v EUR sa vo výške
313.

499 676,72

0,00 €

1 573,33

0,00 €

1 752,18

0,00 €

Pohľadávka ziste- Uspokojuje
ná vo výške v EUR sa vo výške

Veriteľ
Slovenská konsolidačná
a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
OKRESNÝ ÚRAD PRÁCE
Brezno)
MOTOKOV a.s. Praha,
IČO: 00 000 949
NAREX, a.s. Česká Lípa,
IČO: 00 658 251
Slovenská
konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
SOCIÁLNA POISŤOVŇA,
Banská Bystrica)
Remeta Matúš
(Zdravotná poisťovňa
SIDERIA – ISTOTA,
Košice-Šaca)
Slovenská poisťovňa, a.s.
B. Bystrica
IČO: 151 700
CMA Středoevropské
aerolínie, Moravská
Letecká spoločnosť, Praha,
IČO: 00 487 996
ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6,
Žďár nad Sázavou, ČR,
IČO: 46 347 160
LOVOCHEMIE a.s.,
Terezínská 147,
Lovisice, ČR,
IČO: 49 100 262
Poľnohospodárske družstvo v Heľpe,
976 68, Heľpa,
IČO: 00 001 741
ZH Kredit, s.r.o.,
IČO: 36 049 581
(pôvodný veriteľ Ing.
Ľubomír Gombita
– likvidátor Perspektíva
DZP v likvidácii,
Mliekárenská 10,
825 26 Bratislava)
Remeta Matúš
(pôvodný veriteľ
Spoločná zdravotná
poisťovňa, Ondavská 3,
P. O. BOX 32, 820 05
Bratislava)
SPOLU

526 450,91

0,00 €

4 154,25

0,00 €

111,62

0,00 €

1 540 519,98

0,00 €

59 012,95

0,00 €

728,31

0,00 €

2 901,95

0,00 €

10 948,54

0,00 €

802,93

0,00 €

1 729,73

0,00 €

6 154,48

0,00 €

4 293,93
2 665 448,05 €

0,00 €
0,00 €

V. Pohľadávky štvrtej triedy
Por. č.
1.
2.
457,35

0,00 €

2 493,20

0,00 €

1 685,69

0,00 €

5.

Veriteľ
Vítkovice, a.s.,
IČO: 45 193 070
ŠKODA Ostrov, s.r.o.,
Ostrov, IČO: 46 884 173
Slovenská
konsolidačná a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
Všeobecná zdravotná
pois., IČO: 17 333 954,
Banská Bystrica)

Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

2 343 840,09

0,00 €

125,93

0,00 €

714 679,78

0,00 €
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Por. č.
7.

9.

11.
12.
13.

15.

17.

18.

19.

21.
22.

23.

25.

26.

29.

30.
31.
33.

Veriteľ
ROSTEX, s.r.o.,
Vyškov, IČO:
47 904 551
MURAT – servis, s.r.o.
Zvolen
IČO: 31 573 967
ELBA, a.s. Kremnica,
IČO: 31 615 651
ŽDB, a.s. Bohumín,
IČO: 47 672 412
KERAMETAL, a.s.
Bratislava
IČO: 00 000 671
Slovenská
konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ SR,
Ústredné daňové
riaditeľstvo Banská
Bystrica)
U.S.STEEL Košice,
s.r.o., IČO: 36 199 222
(pôvodný veriteľ VSŽ
inžiniering s.r.o.,
Košice, IČO: 00 609 242)
Remeta Matúš
(pôvodný veriteľ VÚB,
pobočka Banská Bystrica,
IČO: 31 320 155)
LINDE TECHNICKÉ
PLYNY, Bratislava IČO:
31 373 861
Štátny zdravotný ústav
Banská Bystrica
Plzeňská energetika
a.s., Plzeň
IČO: 25 240 668
(pôvodný veriteľ
ŠKODA ENERGETIKA
s.r.o. Plzeň, ČR, IČO:
47 718 471)
DROBNÝ TOVAR, š.p.
Žilina
IČO: 00 021 407
TOWERCOM,
IČO: 36 364 568
(pôvodný veriteľ
Slovenské
telekomunikácie, š.p.
Bratislava, IČO: 31 753 094)
APOLLO zdravotná
poisťovňa, a.s.
Bratislava,
IČO: 35 492 436
(pôvodný veriteľ
Chemická zdravotná
poisťovňa APOLLO,
IČO: 31 386 202)
ŽELEZIARNE
PODBREZOVÁ, a.s.
IČO: 31 562 141
BUČINA ZVOLEN,
IČO: 31 562 558
ŽELEZNICE SR
Košice, IČO: 31 364 501
ZVL odbyt a.s.
v likvidácii, Žilina
IČO: 31 562 973

© IURA EDITION, spol. s r. o.
19

Konkurzy a vyrovnania
Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

Por. č.
34.

249,35

0,00 €
35.

594,37

0,00 €
36.

2 342,37

0,00 €

2 254,23

0,00 €

188,18

0,00 €

38.

39.
40.
542 149,17

0,00 €
42.

403,10

0,00 €
43.

4 436 016,73

0,00 €

345,06

0,00 €

236,44

0,00 €

44.

212

220.
780,66

0,00 €

112,33

0,00 €

397,30

0,00 €

221.

222.

224.

1 994,16

0,00 €
225.

1 942,89

0,00 €
227.

39,37

0,00 €

819,44

0,00 €
228.

112,86

0,00 €

Veriteľ
Dibdiak Igor,
Michalová, Potočná
IČO: 30 570 034
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
IČO: 31 322 832
ŠKODA INVESTMENT
a. s., Václavské nám.
837/11, Praha 1, IČO:
26 502 399
(pôvodný veriteľ
ŠKODA PLZEŇ a.s.,
IČO: 00 213 101)
TLAČIARNE BB s.r.o.
Banská Bystrica IČO:
30 225 574
VSS, s.r.o. Košice,
IČO: 31 715 109
CALEX, a.s. Zlaté
Moravce
IČO: 00 152 331
LEVOČSKÉ
STROJÁRNE, a.s.
Levoča,
IČO: 31 651 526
CHEMAPOL, a.s.
Praha, IČO: 61 858 064
SCHENKER s.r.o.,
Kopčianska 94,
Bratislava,
IČO: 31 327 222
(predtým SCHENKER
Slovakia, s.r.o.
Bratislava,
IČO: 31 327 222)
ZSNP, a.s. Žiar nad
Hronom
IČO: 30 222 524
STAVEBNÉ
MECHANIZMY
A DOPRAVA a.s.
Poprad,
IČO: 31 656 277
Slovenská
konsolidačná a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
OKRESNÝ ÚRAD
PRÁCE Brezno, IČO:
31 780 881)
ZŤS ELTOP s.r.o. Nová
Dubnica
IČO: 31 598 501
PJ TRADE, s.r.o.,
Praha, IČO: 61 055 115
(pôvodný veriteľ ZPS
a.s. Zlín,
IČO: 00 009 393)
Štátny fond životného
prostredia
IČO: 156 868
GB INSTORE, a.s.
Nové Mesto nad
Váhom,
IČO: 31 450 041
CHEMES, a.s.
Humenné,
IČO: 31 695 426

Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

6 801,77

0,00 €

25 572,86

0,00 €

23 684,97

0,00 €

532,86

0,00 €

2 462,20

0,00 €

2 808,82

0,00 €

1 370,34

0,00 €

17 027,62

0,00 €

417,51

0,00 €

506,34

0,00 €

255,03

0,00 €

27 850,33

0,00 €

1 831,64

0,00 €

19 749,54

0,00 €

694,58

0,00 €

8 125,87

0,00 €

2 830,57

0,00 €
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Por. č.
229.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

239.

240.

242.
244.

245.

246.

248.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

Veriteľ
GEMTEX, a.s.
Rožňava,
IČO: 688 142
Slovenská
konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
(pôvodný veriteľ
SOCIÁLNA
POISŤOVŇA, Banská
Bystrica)
Remeta Matúš
(pôvodný veriteľ
KONSOLIDAČNÁ
BANKA Bratislava,
IČO: 31 338 909)
ROHRER-DSD s.r.o.
Trebatice
IČO: 613 142
STROJCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
IČO: 31 728 081
NCH Slovakia, s.r.o.
Bratislava
IČO: 34 096 043
MESSER TATRAGAS,
s.r.o. Bratislava IČO:
685 852
SLM Sl. leg. metrológie
SR, Banská Bystrica,
IČO: 00 624 667
DRUSPED-LAGERMA
X, s.r.o. Trnava
IČO: 31 432 298
Okresný súd Banská
Bystrica
Slovenská poisťovňa,
a.s. Bratislava
IČO: 00 151 700
SPE s.r.o. v likvidácii
Piesok, Piesok
IČO: 31 597 327
LIVONEC, Hraničná 13,
Poprad
IČO: 17 280 885
COLORLAK a.s. Tovární
ul. 1076, Staré Mesto,
ČR, IČO: 49 444 964
Račák Ján, Nám. M. R.
Štefánika 14, Brezno,
IČO: 10 837 710
CHEMOSTIV a.s.
Štúrova 101, Svit
IČO: 31 671 047
COLORMETAL, s.r.o.
Košická 4, Žilina IČO:
31 630 201
Český metrologický
institut, Okružní 3,
Brno, ČR,
IČO: 177 016
Slovenské lodenice,
a.s., Komárno
IČO: 31 411 541
Mladá fronta, a.s.,
Radlická 61, Praha, ČR
IČO: 49 240 315
TST, a.s. Voctřova 16,
Praha 8, ČR
IČO: 00 548 880
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Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

Por. č.
259.

19,19

0,00 €

260.

3 240 098,55

0,00 €
263.

1 695 246,60

0,00 €

264.

243,25

0,00 €

265.

3 426,66

0,00 €
267.

559,80

0,00 €
269.

12 138,85

0,00 €
270.

33,66

0,00 €

19,35

0,00 €

975,90

0,00 €

274.

275.
2 632,11

12 040,85

0,00 €

0,00 €

276.
277.

1 331,95

0,00 €

5 440,72

0,00 €

1 580,93

0,00 €

760,61

0,00 €

179,10

0,00 €

278.

279.

280.

281.
614,47

0,00 €
282.

408,84

0,00 €

1 349,33

0,00 €

5 512,75

0,00 €

283.

Veriteľ
Česká gumárenská
společnost, a.s.
Švehlova 1900,
Praha 10, ČR
IČO: 18 559 760
Stredoslovenské
vodárne a kanalizácie,
š.p., Partizánska
cesta 5, B. Bystrica
IČO: 156 787
Moravské železárny,
a.s., Řepčínská 86,
Olomouc, ČR,
IČO: 47 674 865
ALICO s.r.o., Týnec
nad Labem, ČR
IČO: 44 679 169
Základná organizácia
OZ ESPE, a.s. Piesok,
Strojárenská 19,
Piesok, IČO: 17 052 777
M.L.S. Holice, s.r.o.,
Sládkovského 43,
Olomouc – Holice, ČR,
IČO: 47 674 270
PRAMET, a.s.,
Uničovská 2, Šumperk,
ČR, IČO: 45 193 762
Ferjenčík Jozef, Ing.,
Bernolákova 17,
Banská Bystrica,
IČO: 14 159 627
Lupínek Jaroslav
– LAS, Sekaninova 52,
Praha 2, ČR,
IČO: 15 066 312
U.S.STEEL Košice,
s.r.o., IČO: 36 181 498
(pôvodný veriteľ VSŽ
Oceľ s.r.o. Košice)
Kovomat Hradec
Králové, IČO: 45 505 041
VKŠ š.p. "v likvidácii"
(pôvodný veriteľ
Dopravné a mechanické
služby Košice,
IČO: 00 698 644)
KANDT KG GMbH AC,
Robert Koch, Hamburg,
Nemecko
PEREMON s.r.o.
Roztoky, 270 23
Křivoklát, IČO: 48 949 493
Výskumný ústav
zváračský, Račianska
71, 932 59 Bratislava,
IČO: 00 024 37
Chemolak, a.s.
Továrenská 4, 919 04
Smolenice,
IČO: 31 411 851
Stredné odborné učilište
elektrotechnické,
Zvolenská cesta 18,
975 32 Banská
Bystrica, IČO: 891 495
Službyt s.r.o. Mostárenská
9, 977 56 Brezno, IČO:
31 606 814

Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

727,21

0,00 €

3 435,42

0,00 €

68,38

0,00 €

1 425,99

0,00 €

1 523,30

0,00 €

739,40

0,00 €

490,78

0,00 €

632,43

0,00 €

661,41

0,00 €

13 305,03

0,00 €

200,10

0,00 €

813,78

0,00 €

51 475,51

0,00 €

1 756,79

0,00 €

140,74

0,00 €

63,07

0,00 €

2 017,96

0,00 €

2 949,61

0,00 €
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284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

295.

296.

297.

299.

Veriteľ
ZPA Prešov, a.s.
Budovateľská 38,
080 54 Prešov,
IČO: 31 683 312
SAFINA, a.s. se sídlem
Vestec u Prahy,
PSČ 252 42,
IČO: 45 147 868
TATRAMAT a.s.,
258 92 Poprad
IČO: 00 152 421
P.F. Investment s.r.o.
Slastinky
adresa na doručenie:
JUDr. Milan Kružík,
CSc., advokát, Brno,
Příkop 2a, 602 00,
IČO: 46 347 615
Kovohutě Povrly a.s.
Mírová ulice, 403 32
Povrly,
IČO: 49 903 039
SPAEZ, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 4,
B. Bystrica,
IČO: 31 576 541
adresa na doručenie:
JUDr. D. Komorová,
advokátka, J. Cikkera
5, B. Bystrica
Stredné odborné
učilište strojárske
Brezno,
ul. Mládežnícka 3
VD AMOS družstvo,
Spartakovcu 3, Ostrava
– Poruba, IČO: 00 490 032
Štátny fond životného
prostredia SR,
Bukurešťská 4,
Bratislava
adresa na doručenie:
OU v Brezne, odbor
Tvorby a ochrany ŽP
– ochrany ovzdušia,
Rázusov 40, Brezno
BYPOS Brezno s.r.o.
"v likvidácii"
IČO: 36 039 535
(pôvodne Bytový
podnik mesta Brezno)
ELHERM, s.r.o.
– Závody el. tepelných
zařízení, s.p.,
IČO: 46 713 018
adresa na doručenie:
AK, JUDr. Alena Tichá,
Liberecká 3, 466 01
Jablonec nad Nisou
ČKD-DAKO, a.s.
Třemošnice
IČO: 46 505 091
Honeywell, spol. s r.o.
Mlynské nivy 73,
827 99 Bratislava,
IČO: 31 407 820
OTIS, a.s., J. Opletala
1279, Břeclav
IČO: 42 32 454
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Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Uspokojuje
sa vo výške

Por. č.
301.

4 522,01

0,00 €

113,95

0,00 €

65,56

0,00 €

303.

307.

3 801,10

0,00 €

1 410,58

0,00 €

309.

310.

176,47

0,00 €

387,59

0,00 €

756,66

0,00 €

311.

313.

348,54

Veriteľ

Pohľadávka zistená
vo výške v EUR

Železnice SR
Bratislava, o.z.
ŽSR-OŤŽ Košice, IČO:
31 364 501
adresa na doručenie:
Železničná 1, 042 72
Košice
Ferona, a.s.,
Havlíčkova 11, Praha 1
IČO: 25 792 075
adresa na doručenie:
Ferona a.s. Divize I, OZ
Polygrafická 3/262,
108 33 Praha 10
ZH Kredit, s.r.o., IČO:
36 049 581
(pôvodný veriteľ Ing.
Ľubomír Gombita
– likvidátor Perspektíva
DZP v likvidácii,
Mliekárenská 10,
825 26 Bratislava)
FEROKOV Ostrava
s.r.o. Poděbradova 7,
701 00 Ostrava 1, ČR
CWS Slovensko spol.
s r.o., M. R. Štefánika
58, 920 01 Hlohovec
IČO: 31 411 045
MATADOR Holding,
a.s., T. Vansovej
1054/45, 020 01
Púchov, IČO: 36 294 268
adresa na doručenie:
JUDr. Ivan Pádej,
komerčný právnik,
Kuzmányho 902,
017 01 Považská Bystrica
Remeta Matúš
(pôvodný veriteľ
Spoločná zdravotná
poisťovňa, Ondavská 3,
P. O. BOX 32, 820 05
Bratislava)
SPOLU

Uspokojuje
sa vo výške

2 093,07

0,00 €

1 392,42

0,00 €

14 479,12

0,00 €

3 799,73

0,00 €

809,83

0,00 €

675,24

0,00 €

1 005,74
13 320 509,10 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

VI. Správca konkurznej podstaty Mgr. Róbert Antal je povinný
po právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15 dní vykonať rozvrh
a do 15 dní podať súdu písomnú správu o realizácii rozvrhu.
7 097,80

0,00 €

43,88

0,00 €

418,31

0,00 €

9 159,51

0,00 €

8 764,96

0,00 €

P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu.
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 2. marca 2010
JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

q
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K002305

K002306
č. k. 27-24K 301/97-253

č. k. 46-24K 439/97-Že-504

UZNESENIE

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Sabó – SABOJ, „v konkurze“,
Hriňová 825, IČO: 10 925 899, takto
rozhodol:

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Kubíček, nar. 20. 9. 1955,
„v konkurze“, Cukrovarská č. 18/24, Rimavská Sobota, takto
rozhodol:

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ľuboš Sabó
– SABOJ, „v konkurze“, Hriňová 825, IČO: 10 925 899.
Zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa
Kaduru, advokáta, Dolný Val 7, Žilina.

Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Stanislav
Kubíček, nar. 20. 9. 1955, „v konkurze“, Cukrovarská č. 18/24,
Rimavská Sobota.
Zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana
Pohanku, advokáta, Radlinského 1730, Dolný Kubín.

P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu.
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 1. marca 2010

P o u č e n i e: Lehota na podanie odvolania proti tomuto uzneseniu zverejnenému v Obchodnom vestníku je
30 dní odo dňa zverejnenia. Odvolanie možno
podať v uvedenej lehote prostredníctvom tunajšieho súdu.
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 1. marca 2010

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa
q

q

Najvyšší súd Slovenskej republiky
K002307

K002308
5Obo/114/2009

5Obo/10/2010

UZNESENIE

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: P H S
Žilina a.s. v konkurze, Štrková 4, na odvolanie veriteľa: Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava, Cintorínska 2, proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39-24K 120/02-Že, zo
dňa 2. novembra 2009 takto

Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: LUKON,
a.s. "v konkurze", Lučenec, na odvolanie JUDr. Dašeny Gombíkovej, advokátky, Martin, Kukučínova 1, proti uzneseniu Krajského
súdu v Banskej Bystrici zo 17. decembra 2009, č. k. 27-24K
15/97-974, takto

rozhodol:
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39-24K
120/02-Že, zo dňa 2. novembra 2009 v napadnutej časti zrušuje
a vec mu vracia na ďalšie konanie.

rozhodol:
Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo
17. decembra 2009, č. k. 27-24K 15/97-974, sa potvrdzuje.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 29. januára 2010
JUDr. Alena Priecelová v. r.
predsedníčka senátu

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave 26. februára 2010

q

q

JUDr. Anna Marková v. r.
predsedníčka senátu

