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K008189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arthur Real Estate, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúšova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 860 987
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31/2011
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Technické zhodnotenie prenajatého priestoru č. G-230 v obchodnom centre POLUS a to vo
forme vytvorenia mezanínu s podlahovou plochou 29,5 m2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):0,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

K008190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vendelín Ferenczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 205 083
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2011, S1525
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu: Ing.Vendelín Ferenczi, nar. 16.12.1959, s miestom
podnikania Orechová 1425/39, 94301 Štúrovo, IČO: 35205083, zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.8.2011 o 11.00 hod. v Nových Zámkoch na ulici
L.Kassáka č.8/1.p.

Program schôdze veriteľov je nasledovný:

1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho
dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti,
veritelia právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s
dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

V Nových Zámkoch, dňa 16.07.2011
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K008191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vendelín Ferenczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 205 083
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2011, S1525
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Peňažná pohľadávka: MVDr. Juraj Tamáši - FOOD Trade plus, Dunajská Streda,
Rozsudok Okresného súdu zo dňa 03.03.2008, právoplatný 16.04.2008, vykonateľný 21.04.2008,
súpisová hodnota: 54.426,97€
2. Hnuteľné veci: Motorové vozidlo Avia A31T-N, r.v. 1996, ŠPZ NZ 173 CU, nepojazdné
súpisová hodnota: 500,-€
3. Cenný papier - 8 ks akcií na meno, Majetkový holding a.s. Bratislava
súpisová hodnota: 344,-€

K008192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vendelín Ferenczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 205 083

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Titul, meno a priezvisko:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22. júla 2011

JUDr. Zuzana Szabóová
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
31K/7/2011, S1525
31K/7/2011
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty tvorí nasledovný nehnuteľný majetok úpadcu:
1. Pozemok parc.č. 96/1 o výmere 194m2, označené na liste vlastníctva ako zastavané plochy
a nádvoria, katastrálne územie Sokolce-Lak, evidované Správou katastra Komárno na liste vlastníctva
č.47,
Súpisová hodnota: 11058€

2. Pozemok parc.č. 96/2 o výmere 243m2, označené na liste vlastníctva ako
záhrady, katastrálne územie Sokolce-Lak, evidované Správou katastra Komárno na liste vlastníctva
č. 47
Súpisová hodnota: 8991€
3. Pozemok parc.č. 96/3 o výmere 50m2, označené na liste vlastníctva ako zastavané plochy
a nádvoria, katastrálne územie Sokolce-Lak, evidované Správou katastra Komárno na liste vlastníctva
č. 47
Súpisová hodnota: 2850€
4. Stavba s.č. 343 – garáž postavená na parc. Č. 96/3, katastrálne územie Sokolce-Lak, evidované
Správou katastra Komárno na liste vlastníctva č. 47
Súpisová hodnota: 22000€
Všetky vyššie uvedené nehnuteľnosti tvoria oddelenú podstatu v prospech zabezpečeného veriteľa
ČSOB a.s. Praha 1 – Nové Mesto na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k predmetným
nehnuteľnostiam

K008193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACER-WOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 2705/14, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 516 619
Titul, meno a priezvisko:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: S1288 3R/5/2010
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov
Dňa 15.07.2011 o 10,30 hod.,na adrese Levočská 2, Prešov, 3. poschodie, zasadacia miestnosť
CEMENTA, v.d., sa uskutočnila prvá schôdza veriteľov hore uvedeného úpadcu s týmto programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru, resp. zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

Schôdze veriteľov sa zúčastnil správca, ktorá zároveň predsedal schôdzi v súlade ust. § 35 ZKR a to
Mgr.Slavomír Kollár, správca

Správca podstaty otvoril o 10:30 hod. zasadnutie schôdze veriteľov, na ktorom prítomných veriteľov
privítal. Uviedol, že
zasadnutie schôdze zvolal v súlade s ustanovením § 34 a nasl. ZKR, uverejnením v Obchodnom
vestníku č.112/2011.

Konštatoval, že na zasadnutí schôdze veriteľov sú prítomní zástupcovia veriteľov:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., zastúpená
plnomocenstva, s počtom hlasov 37 452

Mgr.

Danielom

Kellom,

na

základe

2. Zuzana Čupilová, osobne, s počtom hlasov 25000
1. Marián Baran, pohľadávka popretá
2. PhDr.Slavko Čupil, pohľadávka popretá
3. Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Zastúpená na základe plnomocenstva s počtom
hlasov 2098
4. SR DR SR Daňový úrad Vnt, zastúpený na základe poverenia JUDr. Fedurcom s
počtom hlasov 943
5. Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Zastúpená na základe plnomocenstva s počtom
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Zastúpená na základe plnomocenstva s počtom
hlasov 2098

t.j. veritelia, ktorých pohľadávky boli riadne a včas prihlásené.

Predseda schôdze konštatuje, že schôdza je uznášania schopná.

ad 1/otvorenie schôdze
ad 2/Po otvorení schôdze správca oboznámil prítomných veriteľov o výške hlasovacích práv
jednotlivých veriteľov, ďalej o svojej činnosti a vykonaných úkonoch správcu odo dňa vyhlásenia
konkurzu, ktoré sa predovšetkým týkali zistenia majetku úpadcu, zistenia záväzkov úpadcu súvisiacich
s prihlásenými pohľadávkami veriteľov, a zároveň poukázal na obsah správ o priebehu konkurzného
konania podaných na Okresnom súde v Prešove.
ad 3/ Ďalším bodom programu bola voľba zástupcu veriteľov, nakoľko súd uznal svojím unesením zo
dňa 08.07.2011 uznal konkurz za malý

Správca predložil veriteľom návrh na zástupcu veriteľov:

Navrhnutým zástupcom bol veriteľ Slovenská Sporiteľňa, a.s., ktorý má najvyššiu prihlásenú
pohľadávku.

Za hlasovali:
Slovenská sporiteľňa, a.s., zastúpená Mgr. Danielom Kellom, na základe plnomocenstva, s
počtom hlasov 37 452
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Zastúpená Mgr.Danielom Kellomna základe plnomocenstva s
počtom hlasov 2098
SR DR SR Daňový úrad Vnt, zastúpený na základe poverenia JUDr. Fedurcom s počtom hlasov 943
Proti hlasovala.
Zuzana Čupilová, osobne, s počtom hlasov 25000
Konštatujem , že Slovenská Sporiteľňa, a.s. bola zvolená za zástupcu veriteľov

ad 4/ Ďalším bodom programu bolo potvrdenie alebo výmena správcu Správca poučil veriteľov o
možnosti výmeny správcu v súlade s ustanovením § 36 ZKR , rozhodnutie o potvrdení resp. výmene
správcu:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Ani jeden z prítomných veriteľov nepodal návrh na výmenu správcu, ani nenavrhol nového správcu.

Správca dal hlasovať za potvrdenie správcu Mgr.Slavomíra Kollára vo funkcii:
Za hlasovali:
Slovenská sporiteľňa, a.s., zastúpená Mgr. Danielom Kellom, na základe plnomocenstva, s
počtom hlasov 37 452
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. Zastúpená Mgr.Danielom Kellomna základe plnomocenstva s
počtom hlasov 2098
SR DR SR Daňový úrad Vnt, zastúpený na základe poverenia JUDr. Fedurcom s počtom hlasov 943
Proti hlasovala.
Zuzana Čupilová, osobne, s počtom hlasov 25000
Konštatujem , že správca Mgr.Slavomír kollár bol potvrdený vo funkcii správcu prvou schôdzou
veriteľov.

ad 5/ Ďalším bodom programu bolo rôzne a záver: Nakoľko nikto nepodal žiaden návrh ani dotaz
správcovi, pristúpi sa k záveru prvej schôdze verireľov:

Záver
Konštatuje sa, že schôdza veriteľov bola uznášaniaschopná.
jSchôdza veriteľov prijala nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č.1– potvrdzuje vo funkcii správcu Mgr.Slavomíra Kollára
Uznesenie č. 2 – schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov a to veriteľa Slovenskú sporiteľňu, a.s.
Uznesenie č.3 – správca zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru na 11:00 na Levočskú 2, v
Prešove, č.dv.30.

Nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam.
Záverom o 10. 50 hod. správca podstaty ukončil schôdzu veriteľov a poďakoval prítomným veriteľom
za účasť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je zoznam prítomných veriteľov /prezenčná listina/.

Mgr.Slavomír Kollár, správca a predseda schôdze
Mgr.Slavomír Kollár, správca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K008194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACER-WOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 2705/14, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 516 619
Titul, meno a priezvisko:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: S1288 3R/5/2010
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr.Slavomír Kollár, správca úpadcu týmto oznamuje verite
ľom a iným tretím osobám, zmenu úradných hodín kancelárie správcu a to PO-PIA od 07:00 do 13:00
a, že možu nahliadať do správcovskeho spisu v kancelárii správcu na adrese : Levočská 2, 080 01
Prešov počas nasledovných hodín v dňoch Po-Pia od 9.00 hod do 12.00 hod.Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie možné zaslať na adresu slavomir.kollar@gmail.com alebo dohodnúť na
telefonicky na tel. č. 0915 88 55 11.

K008195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACER-WOOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 2705/14, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 516 619
Titul, meno a priezvisko:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: S1288 3R/5/2010
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Peňažná pohľadávka vo výške 1035,43 €
Dlžník:AGROWALD ROŽMBERK s.r.o., Přízeř
31
382 18 Rožmberk nad Vltavou, ČR
Právny dôvod vzniku:

zádržné z faktúry č.10/2010

Dôvod vylúčenie: neexistencia pohľadávky, vyjadrenie úpadcu o zápise omylom, popretie pohľadávky
dlžníkom a predloženie dokladov o zániku, resp. neexistencii predmetnej pohľadávky.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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K008196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Ziegler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 2789/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 155 927
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Imrich Tardík
Sídlo správcu:
Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2011 S62
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov
Dňa 18. 07. 2011 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na Ružinovskej 1 v Bratislave sa uskutočnila prvá
schôdza veriteľov úpadcu Ing. Marek Ziegler, nar. 03.06.1976, Hollého 2789/60, 901 01 Malacky,
IČO: 40155927 č.k. 4K/3/2011.

Zoznam prítomných veriteľov:

- Veriteľ č. 3: NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobáková 21, 851 02 Bratislava, IČO: 35963142, zastúpený
konateľom Ing. Ivan Zámečník, s počtom hlasov 12 969;

- Veriteľ č. 4: ORAG Slovakia spol. s r.o., Mojmírová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31333630, zastúpený
konateľom Ing. Jozef Munka, CSc., s počtom hlasov 68 560;
- Veriteľ č. 5: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, IČO:
36062235, zastúpený zamestnankyňou úseku právnych služieb SKP JUDr. Soňou Tchirovou na
základe poverenia zo dňa 17.8.2007, s počtom hlasov 7 237;.
- Veriteľ č. 8: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00681709,
zastúpený spoločnosťou MCGA legal, s.r.o., Partizánska 2 811 03 Bratislava, IČO: 36715662
prostredníctvom splnomocneného zástupcu advokátskeho koncipienta Mgr. Pavla Hupku na základe
plnomocenstve zo dňa 12.5.2011, s počtom hlasov 34 166.

Program prvej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze;
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
3. Voľba členov veriteľského výboru;
4. Rozhodovanie o výmene správcu;
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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5. Záver.

K bodu 1:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 110B dňa
08.06.2011. Schôdzi veriteľov v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predsedal
správca JUDr. Imrich Tardík, ktorý schôdzu otvoril o 10,00 hod. privítaním prítomných veriteľov.
Konštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.,
pretože na schôdzi sú prítomní 4 veritelia oprávnení na chôdzi veriteľov hlasovať a ktorých pohľadávky
boli zistené čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti s počtom hlasov 122 932, čo je 87,89 %
z celkového počtu zistených pohľadávok.

K bodu 2:
Po otvorení schôdze správca oboznámil prítomných veriteľov so svojou činnosťou od vymenovania do
funkcie a vykonaných úkonoch, o zistenom majetku úpadcu, prihlásených a uznaných pohľadávkach
konkurzných veriteľov, a zároveň poukázal na obsah jeho štyroch správ o priebehu konkurzného
konania podaných na konkurzný súd.

K bodu 3:
Správca predložil veriteľom návrh na členov veriteľského výboru v tomto poradí:
Prvým navrhnutým členom veriteľského výboru bol veriteľ: ORAG Slovakia spol. s r.o., Mojmírová 8,
821 08 Bratislava, IČO: 31333630, zastúpený konateľom Ing. Jozef Munka, CSc., s počtom hlasov
68 560.
Za: 122 932 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

Druhým navrhnutým členom veriteľského výboru bol veriteľ: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová
1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00681709, zastúpený spoločnosťou MCGA legal, s.r.o., Partizánska 2 811
03 Bratislava, IČO: 36715662 prostredníctvom splnomocneného zástupcu advokátskeho koncipienta
Mgr. Pavla Hupku na základe plnomocenstve zo dňa 12.5.2011, s počtom hlasov 34 166.
Za: 122 932 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto

Tretím navrhnutým členom veriteľského výboru bol veriteľ: NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobáková 21, 851

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

9

www.zbierka.sk

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
Deň vydania: 22. júla 2011
reštrukturalizácie
Tretím navrhnutým členom veriteľského výboru bol veriteľ: NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobáková 21, 851
02 Bratislava, IČO: 35963142, zastúpený konateľom Ing. Ivan Zámečník, s počtom hlasov 12 969
OV 141/2011

Za: 122 932 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: nikto
Správca konštatoval zvolenie veriteľského výboru v zložení:
1. ORAG Slovakia spol. s r.o., Mojmírová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31333630;
2. UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00681709;
3. NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobáková 21, 851 02 Bratislava, IČO: 35963142.

Námietky vznesené neboli.

K bodu 4:
Správca vyzval jednotlivých veriteľov aby sa vyjadrili, či navrhujú v súlade s § 36 zák. 7/2005 Z.z.
výmenu správcu a ak áno aby predložili návrh.
Veriteľ: ORAG Slovakia spol. s r.o., Mojmírová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31333630, zastúpený
konateľom Ing. Jozef Munka, CSc., s počtom hlasov 68 560 navrhol do funkcie správcu : JUDr.
Michala Pohoveja, Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, S-1462.

Za: 122 932 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: nikto

Správca konštatoval, že bol v súlade s § 36 zák. 7/2005 Z.z. zvolený nový správca: JUDr. Michal
Pohovej, Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, S-1462.

Námietky vznesené neboli.

K bodu 5:
Správca po vyčerpaní programu ukončil schôdzu veriteľov o 10,30 hod.

JUDr. Imrich Tardík, správca

K008197
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K008197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Cienik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 464/30, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.1.1956
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 32, 075 17 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2011/S1516
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Mzda za apríl 2011 v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou; súpisová hodnota 536,37
Eur.
Mzda za máj 2011 v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou; súpisová hodnota 931,50
Eur.
Mzda za jún 2011 v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou; súpisová hodnota 876,24
Eur.

K008198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROAD FEEDER SERVICE SK, spol.
s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 17, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 354 473
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: S25K/8/2011
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z I. schôdze veriteľov
Úpadca: Road Feeder Service SK, spol. s r.o.
Správca: JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava,
Spisová značka správcovského spisu: S 25K/8/2011
Spisová značka súdneho spisu: 25K/8/2011

Schôdza veriteľov sa koná dňa 19.07.2011 v sídle kancelárie správcu JUDr. Erika Bilského, Pekárska
ul. 11, 917 01 Trnava o 10,00 hod.

Sekcia edičných činností
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Prítomní na schôdzi sú:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29 augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Alexandrou Pavelekovou

Air & Road Transport GmbH in Insolvenz
Zeppelinstrasse 4
2401 Fischamend
Rakúsko
Zastúpená: DDr. Irmgard Schartner

JUDr. Erik Bilský – správca, zvolávateľ a predseda schôdze

Program schôdze podľa pozvánky:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba veriteľského výboru
Záver

Ad. 1) Na schôdzi sa prezentovali veritelia resp. ich zástupcovia a to:

Ad.2) Správca JUDr. Erik Bilský informoval schôdzu o krokoch, ktoré v súvislosti s konkurzným
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Ad.2) Správca JUDr. Erik Bilský informoval schôdzu o krokoch, ktoré v súvislosti s konkurzným
konaním vykonal a to:
OV 141/2011

Po ustanovení do funkcie najprv predbežného správcu som si predvolal štatutára dlžníka, ktorý mi
predložil mnou požadované doklady z ktorých ako prvotných informácií som vychádzal pri zisťovaní
majetku dlžníka. Bol mi predložený zoznam majetku a záväzkov dlžníka a ďalej mi predložili:
1. svoje obchodné knihy (peňažný denník, kniha faktúr) a všetky účtovné doklady vrátane uzavretých
zmlúv za posledné 3 roky,
2. kompletné posledné daňové priznania k dani z príjmov s prílohami za posledné 3 roky,
3. zoznam spoločností, v ktorých má dlžník majetkovú účasť (aj ako tichý spoločník), - negatívne
vyhlásenie dlžníka,
4. iné vstupy dlžníka do iných spoločností - negatívne vyhlásenie dlžníka,
5. zoznam zamestnancov - meno, priezvisko, dátum narodenia, funkcia, dátum vzniku pracovného
pomeru, záväzok voči zamestnancovi - negatívne vyhlásenie dlžníka,
6. čísla všetkých bankových účtov a aktuálne výpisy z účtov ku dňu podania správy,

Za účelom poskytnutia súčinnosti v zmysle § 74 ZKR mi dlžník oznámil že:
nie je spoločníkom ani konateľom žiadnej obchodnej spoločnosti, teda nemá žiadnu majetkovú
účasť v žiadnych dcérskych spoločnostiach a ani nie je tichým spoločníkom v iných obchodných
spoločnostiach, alebo v inej forme podnikania, nemá žiadnych zamestnancov.
-

momentálne neprebieha žiadne súdne, alebo exekučné konanie na jeho návrh

-

číslo jeho jediného bankového účtu je 4180000718/3100

-

odovzdal mi zoznam majetku

- nevlastní žiadne akcie,
- nevlastní žiadny iný majetok -

Uviedol, že všetky údaje sú pravdivé a úplné. Poskytol mi rovnopis návrhu na vyhlásenie konkurzu
i s jeho prílohami. Uvedené informácie som následne preveril a súhlasili s oznamom dlžníka.
V zmysle zisteného vyplývalo, že úpadca má majetok – jeho zoznam tvorí prílohu správy, ktorý
podlieha konkurzu v celkovej výške najmenej 51 115,27 eur a preto som súdu oznámil, že majetok
dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu v zmysle § 21 ZKR.
Zisťovaním som nezistil existenciu takých právnych úkonov dlžníka, ktorým by bolo možno v zmysle
zákona 7/2005 Z.z v znení neskorších noviel odporovať a hodnotu majetku dlžníka podľa vykonaných
úkonov určil na 51 115,27 eur.

Ad. 3) Schôdza veriteľov počtom hlasov 1779499 rozhodla o tom, že nevymení správcu a správcom
ostáva JUDr. Erik Bilský.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Ad. 4) Voľba veriteľského výboru:
Nakoľko sa schôdze veriteľov zúčastnili len dvaja veritelia nie je možno zvoliť veriteľský výbor
a pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať súd.

Schôdza bola o 10,40 hod ukončená.

V Trnave dňa 19.07.2011

JUDr. Erik Bilský – predsedajúci schôdzi, v.r.

K008199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štilla – STIMM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Björnsonova 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 388 099
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2009 S 1302
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 232,00 EUR
Dlžník: Milan Štilla - STIMM, Martin, IČO: 35 388 099
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v súlade s § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. za mesiac jún 2011
Súpisová hodnota majetku: 232,00 EUR

K008200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štilla – STIMM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Björnsonova 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 388 099
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22. júla 2011

35 388 099
JUDr. Mária Cabadajová
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
1K/7/2009 S 1302
1K/7/2009
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Ostatné príjmy
Celková suma: 7,28 EUR
Právny dôvod vzniku: získané úroky za mesiace november 2009 - jún 2011

K008201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 521/20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1966
Titul, meno a priezvisko:
JUDr Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2011-S964
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z 1. schôdze veriteľov dňa 19.7.2011 o 9.30 hod.
úpadcu: Anna Dicová, nar.19.12.1966, Obrancov mieru 521/20, 064 01 Stará Ľubovňa,
v konkurznej veci č.k. 2K/9/2011
Miesto

konania:

Kancelária

správcu,

Dobrianskeho

1651,

Vranov

n.T.

Predseda schôdze: JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
Zapisovateľ : JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
Prítomní veritelia : ( prezenčná listina prítomných veriteľov tvorí prílohu tejto zápisnice )
Program
1.
Prezentácia
a
Otvorenie
2.
Informácia
o
priebehu
konania
a
úkonoch
3.
Voľba
veriteľského
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR

schôdze:
schôdze
správcu
výboru

5.Rôzne a záver
1.
Prezentácia
a otvorenie
schôdze
Prezentácia sa uskutočnila od 9.30 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice. Schôdze sa zúčastnil zástupca 1 veriteľ . neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná
listina .Schôdzi predsedá jej zvolávateľ – správca.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

15

www.zbierka.sk

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 141/2011

Deň vydania: 22. júla 2011

Schôdzu otvoril o 9.40 hod. a prítomných veriteľov privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil
prítomných veriteľov o ich právach a povinnostiach spojených s účasťou na 1. schôdzi veriteľov a
o hlasovaní v zmysle ust. § 35, § 36, § 37 a § 38 ZKR. Predseda konštatoval, že veritelia boli
zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli
zverejnené
v

Obchodnom
vestníku
č.114B/2011
dňa
14.6.2011
Predseda schôdze konštatoval, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je
prítomný 1 veriteľ zistených pohľadávok oprávnený na schôdzi hlasovať.
Správca oboznámil prítomných veriteľov s programom schôdze veriteľov, ako je vyššie uvedené.
Veritelia nemali návrh na doplnenie programu a potvrdili navrhnutý program schôdze.
Uznesenie
č.
1:
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný 1 veriteľ oprávnený hlasovať
s celkovým počtom hlasov 2 000, čo predstavuje 8,44 % všetkých hlasov veriteľov .

2.Informácia o priebehu konania a úkonoch správcu
Správca oboznámil prítomných veriteľov so stavom majetku úpadcu Anna Dicová a o vykonaných
úkonoch
správcu
od
začatia
konkurzného
konania.
Správca uviedol, že úpadca s ním spolupracuje a nevyhýba sa plneniu povinností v zmysle ust.
§

32

a

§

73

ZKR.
Hlasovanie:
Za:
2 000
hlasov,
Proti:
0
hlasov,
Zdržal
sa:
0
hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 2 000 hlasov, čo
predstavuje
8,44
%
hlasov
prítomných
veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.
Uznesenie
č.
2
:
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania.
3.
Voľba
veriteľského
výboru
Predseda schôdze informoval o zákonnej úprave spôsobu kreovania veriteľského orgánu v prípade
vyhlásenia malého konkurzu, jeho právach a povinnostiach. V zmysle § 106 ZKR vyhlásil súd konkurz
za malý, podľa
§ 107 ZKR ods. 2 schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru volí jedného zástupcu veriteľov.
V súlade s tým, predseda schôdze navrhol, aby schôdza veriteľov za zástupcu veriteľov zvolila
najväčšieho
z prítomných
nezabezpečených
veriteľov,
Slávka
Kulangu.
Hlasovanie:
Za:
2 000
hlasov,
Proti:
0
hlasov,
Zdržal
sa:
0
hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté v navrhovanom znení, nakoľko zaň
hlasovalo
2
000
hlasov,
čo
predstavuje
Námietku voči Uzneseniu č. 3 neuplatnil nikto.

8,44%

hlasov

prítomných

veriteľov.

Uznesenie
č.
3:
1. schôdza veriteľov schvaľuje za zástupcu veriteľov veriteľa pohľadávky č.1 , a to Slávko
Kulanga.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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4.

Hlasovanie
schôdze
o
výmene
správcu
podľa
ust.
§
36
ZKR
Predseda schôdze vyzval schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrili k osobe správcu z hľadiska zotrvania
na
funkcii
správcu
danej
konkurznej
veci.
Hlasovanie:
Za:
2
000
hlasov,
Proti:
0
hlasov,
Zdržal
sa:
0
hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 4 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 2 000 hlasov, čo
predstavuje
8,44%
hlasov
prítomných
veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 4 neuplatnil nikto.
Uznesenie
č.
4
:
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu JUDr. Jaroslavu Oravcovú.
5.
Rôzne
a
záver
V závere predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov, aby uplatnili námietky proti prijatým
uzneseniam. Prítomní veritelia neuplatnili námietky proti uzneseniam č. 1 až č. 4 prijatým na 1. schôdzi
veriteľov.
Predseda schôdze navrhol zástupcovi veriteľov z ohľadom na zníženie trov konkurzného konania
a flexibility,
aby informácie zástupcovi veriteľov o konkurze a pokyny pre správcu od zástupcu veriteľov boli
zasielané emailom.
Predseda schôdze navrhol zástupcovi veriteľov, aby sa prvé zasadnutie zástupcu veriteľov konalo po
skončení
schôdze
veriteľov
dňa
19.7.2011
o 10.45
hod.
Pretože bol program prvej schôdze veriteľov vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným
veriteľom za účasť a schôdzu o 10.35 hod. ukončil.
Zápisnicu vyhotovila JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu Anna Dicová
Vo Vranove nad Topľou, dňa 19. 7. 2011
JUDr. Jaroslava Oravcová – správca

K008202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Užáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanova 3083/42, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1964
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 6/2011 S1184
Spisová značka súdneho spisu:
3K 6/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Opis supisovej zložky majetku: iná majetková hodnota-zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom
Súpisová hodnota: 152,00 EUR

K008203
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K008203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 521/20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1966
Titul, meno a priezvisko:
JUDr Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2011-S964
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľského výboru ( zástupcu veriteľov)
dňa 19.7.2011 o 10.45 hod. úpadcu: Anna Dicová, nar 19.12.1966, Obrancov mieru
521/20, 064 01 Stará Ľubovňa, v konkurznej veci č.k. 2K/9/2011

Miesto

konania:

Kancelária

správcu,

Dobrianskeho

1651,

Vranov

n.T.

Prítomní :
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca , Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T.
Zástupca veriteľov : Slávko Kulanga, Mierová 2, 064 01 Stará Ľubovňa,
Zastúpený : Helena Kravčáková, Za vodou 1082/1, 064 01 Stará Ľubovňa, na základe plnomocenstva

Program
schôdze:
1. Udelenie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu .

Opis priebehu zasadnutia, znenie uznesení spolu s výsledkami hlasovania :
Prvé sadnutie veriteľského výboru ( zástupcu veriteľov ) otvoril správca a privítal prítomného
zástupcu veriteľov úpadcu. Uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru (zástupcu veriteľov )
zvolal
v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR.

K bodu č. 1:
Predseda - zástupca veriteľov navrhol , aby správca vypracoval návrh konečného rozvrhu z výťažku
všeobecnej podstaty po uplynutí lehoty na podanie žaloby veriteľa popretej pohľadávky č.2 ČSOB
a.s. .

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Hlasovanie:
Za hlasovali: 1
Proti: nikto
Zdržal

sa

:

nikto

Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov udeľuje záväzný pokyn správcovi, aby po uplynutí lehoty na podanie žalôb ( § 124
ods. 4 ZKR ) vypracoval návrh na konečný rozvrh z výťažku všeobecnej podstaty.
Neboli vznesené námietky proti prijatým uzneseniam.
Zasadnutie zástupcu veriteľov bolo ukončené o 11.15 hod. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je
prezenčná listina.

Slávko Kulanga, zast. Helenou Kravčákovou - zástupca veriteľov úpadcu: podpis
Zápisnicu zverejňuje : JUDr. Jaroslava Oravcová, správca, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T.

K008204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mladý Pavel, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 645 728
Obchodné meno:
PSD, k.s., JUDr. Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 237,74 EUR
Právny dôvod: čistá mzda, po odpočítaní sumy na povinného a na výživné podľa rozhodnutia súdu, za
mesiac jún 2011
Súpisová hodnota majetku: 237,74 EUR

K008205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Szocs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 97, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1964

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Titul, meno a priezvisko:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22. júla 2011

Ing. Renata Petrová
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča
38K/3/2011 S 1272
2111205995
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing.Renáta Petrová, správca úpadcu Július Szocs,925 42 Trstice 97, IČO 31832083, zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v reštaurácii Lukas,ulica P.Pázmaňa 49(oproti kaštieľu) v Šali
dňa 31.8.2011 o 14.00 hod. s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze 2.Správa o činnosti
a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4.Rozhodovanie o výmene správcu § 36
ZKoR 5.Rôzne 6.Záver. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. Ing. Renáta Petrová
správca

K008206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDEN PARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 740 357
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2011-S 1534
Spisová značka súdneho spisu:
6k/25/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Rok výroby

Stav opotrebovanosti Spoluvlastnícky
podiel

Štúdia
k projektu 2007-2009
penziónu/Projektová
dokumentácia
–
Apartmánový
komplex
GOLDEN PARK

1/1

Súpisová
hodnota
20 000 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník
Českolovenská
banka, a.s.

Suma

Právny dôvod vzniku

obchodná 5 885 362,68 EUR

škoda spôsobená porušením
zmluvy k úverom

Pohľadávky z účtu:
Peňažný ústav

Číslo účtu

OTP Banka Slovensko, 12231498/5200
a.s.

Zostatok

Mena

95,92

EUR

Iná majetková hodnota:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Popis inej majetkovej hodnoty

Deň vydania: 22. júla 2011

Register

Zostatok hotovosti pokladne v sume 63,61 EUR Pokladňa
V Bratislave dňa, 19.07.2011

K008207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zuštiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Letisko 41/3031, 058 01 Poprad Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 435 183
Titul, meno a priezvisko:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: S1288 3K/6/2011
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca podstaty úpadcu: Dušan Zuštiak, Na letisko 3031/41, 058 01 Poprad, Veľká, SR, IČO: 37 435
183, podľ a§ 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov na deň 24.08.2011 o 10,30 hod. v kancelárii správcu na
adrese Levočská 2, Prešov, 4.Poschodie, s
týmto programom:
1. Prezentácia
a
otvorenie schôdze
2.
Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne
a záver
Veritelia preukážu svoju totožnosť dokladom totožnosti,, príp. služobným preukazom, resp. výpisom z

Sekcia edičných činností
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Veritelia preukážu svoju totožnosť dokladom totožnosti,, príp. služobným preukazom, resp. výpisom z
OR alebo ŽR, ich zástupcovia preukážu oprávnenie zastupovať veriteľa plnou mocou, resp.
poverením.
OV 141/2011

K008208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDEN PARK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 740 357
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2011-S 1534
Spisová značka súdneho spisu:
6k/25/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Pozemky:
Čísl Parceln Druh
Katastráln Obec
o LV é číslo pozemku e územie
27152715

Výmer Štá Spoluvlastníc Súpisová Poznámk
a m2 t ky podiel
hodnota a

Zastavan Kremnica Kremnic 1773
é plochy
a
a
nádvoria

SR 1/1

34 857,18 v
Istrobank
EUR
prospec a,
a.s.,
h tretej Laurinská
osoby
1, 811 01
Bratislava
,
IČO:
31 331 49
1
Krzysztok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflarsk
a
124m.10,
Poľská
Republika
,
nar.
04.01.196
7

27152716/1 Ostatné Kremnica Kremnic 10911 SR 1/1
plochy
a

214 510,2 v
Istrobank
6 EUR
prospec a,
a.s.,
h tretej Laurinská
osoby
1, 811 01
Bratislava
,
IČO:
31 331 49
1
Krzysztok

Sekcia edičných činností
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Krzysztok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflarsk
a
124m.10,
Poľská
Republ
27152716/4 Ostatné Kremnica Kremnic 730
plochy
a

SR 1/1

14 351,80 v
Istrobank
EUR
prospec a,
a.s.,
h tretej Laurinská
osoby
1, 811 01
Bratislava
,
IČO:
31 331 49
1
Krzysztok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflarsk
a
124m.10,
Poľská
Republika
,
nar.
04.01.196
7

27152716/5 Ostatné Kremnica Kremnic 27
plochy
a

SR 1/1

530,82
EUR

v
Istrobank
prospec a,
a.s.,
h tretej Laurinská
osoby
1, 811 01
Bratislava
,
IČO:
31 331 49
1
Krzysztok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflarsk
a
124m.10,
Poľská
Republika
,
nar.
04.01.196
7
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27152717

Trvalé Kremnica Kremnic 1533
trávne
a
porasty

SR 1/1

Deň vydania: 22. júla 2011

30 138,78 v
Istrobank
EUR
prospec a,
a.s.,
h tretej Laurinská
osoby
1, 811 01
Bratislava
,
IČO:
31 331 49
1
Krzysztok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflarsk
a
124m.10,
Poľská
Republika
,
nar.
04.01.196
7

Stavby:
Čísl Parcel Súpis Popis
o né
né
stavby
LV číslo číslo

271 2715
5

Katastrá Obec Uli Orienta Št Spoluvlastn Súpisov Pozná
lne
ca čné
át ícky podiel á
mka
územie
číslo
hodnota
vchodu

Rozostav Kremnic Kremn
aná
a
ica
stavba

SR 1/1

7 452 54 v
0,82 EUR prospe
ch
tretej
osoby

Istroban
ka, a.s.,
Laurins
ká
1,
811 01
Bratisla
va,
IČO:
31 331 4
91
Krzyszt
ok
Luczak,
34-400
Nowy
Targ,
Szaflars
ka
124m.10
, Poľská
Republi
ka, nar.
04.01.19
67
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V Bratislave dňa, 19.07.2011

K008209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL Trnava, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Krupá 307, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 271
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
J. Bottu 53, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2011 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Lea Gubová, správca úpadcu ROYAL Trnava, s.r.o., so sídlom 919 65 Dolná Krupá 307, IČO:
36 223 271 zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. prvú schôdzu veriteľov na deň
5.9.2011 o 14:00 hod, ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na ulici J. Bottu 53, Trnava
s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentácia, otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správa o stave majetku úpadcu
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby
originál aktuálneho výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľom spolu s dokladom totožnosti.

K008210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Gombala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pinciná 119, 984 01 Pinciná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1972
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2010 S 1377
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
Ing. Kristián Gregor, správca
Kancelária
správcu:
ul.
Kapitulská
8,
974
01
tel.č./fax: 048/4125806, 0902 820 400, email: kristian.gregor@gmail.com

Banská

Bystrica,

správca konkurznej podstaty
úpadcu Juraj Gombala, nar. 10.06.1972, 984 01 Pinciná 119

vypisuje verejnú ponuku na predaj
majetku úpadcu mimo dražby

Predmetom predaja je hnuteľný majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej konkurznej
podstaty - pod por. č. 1, a to:
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por.č. názov majetku

počet
ks

spoluvl.
podiel
úpadcu

súpisová
hodnota
EUR

1

1

1/1

26,56 €

televízor zn. ORAVA 445, rok výroby 1999

v

Predmetný hnuteľný majetok si záujemcovia môžu obhliadnuť dňa 25.7.2011 od 15,00 do 18,00
hod v priestoroch bydliska úpadcu na adrese: 984 01 Pinciná 119, príp. v inom termíne po dohode so
správcom
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing.
Kristián Gregor, Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 2K 24/2010 v jednej neporušenej
uzatvorenej obálke s označením „Ponuka konkurz – neotvárať“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 (desať) dní odo dňa zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky
a končí desiatym dňom o 15:00 hod.. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude
správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný v celosti zložiť na nižšie
uvedený účet úpadcu ponúkanú kúpnu cenu. Bankové spojenie úpadcu: mBank 520700 4202434024/8360. V prípade, ak záujemca nezloží na bankový účet úpadcu ponúkanú kúpnu cenu, na
jeho ponuku sa nebude prihliadať.
Záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, fyzické osoby živnostenským listom, resp.
fotokópiou občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny
a telefonický kontakt.
V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, správca predá inzerovaný
majetok úpadcu ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, prípadne sa správca rozhodne, že celé
ponukové kolo zopakuje.
-

Správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku.

Správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Otváranie obálok urobí správca v Kancelárii správcu, pričom o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Správca vyhodnotí obdržané ponuky najneskôr v lehote 30 dní od otvorenia obálok s ponukami
Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.

K008211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eduard Púčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nezábudkova 22, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1962
Titul, meno a priezvisko:
JUDr. Marian Mikáči
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Titul, meno a priezvisko:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 22. júla 2011

JUDr. Marian Mikáči
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
2K/12/2011 - s1539
2K/12/2011
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov - JUDr. Marian Mikáči, správca úpadcu Ing. Eduarda Púčika, nar.
28.01.1962, Nezábudkova 22, Bratislava zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v
kancelárii správcu v Bratislave, ul. Prievozská 4, 4. poschodie, dňa 08.08.2011 o 11.00 hod.
Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba
veriteľského výboru (zástupcu veriteľov) 4. Rôzne, záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Marian MIkáči
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K008215
4K/9/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom
Sokolíkova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 31 387 071, správcom ktorého je Ing. Daniela Štefková, so
sídlom kancelárie Beskydská 9, 811 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom Sokolíkova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 31 387 071, na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom Sokolíkova 21, 841 01 Bratislava,
IČO: 31 387 071, zrušuje pre nedostatok majetku.Súd správcovi: Ing. Daniela Štefková, so sídlom
kancelárie Beskydská 9, 811 05 Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade,
že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008216
Spisová
značka:

3K/3/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CHAMOIS
LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s.r.o., so sídlom Budatínska 35, 851 06 Bratislava, IČO: 35
829 214, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Špitálska
61, 813 14 Bratislava, uznesením 3K/3/2010-373 zo dňa 13.06.2011, potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská
Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Bratislava V na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2011.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník
K008217
3K/24/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOCHEM,
s.r.o., so sídlom Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 723 793, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje spoločnosť CLC Správcovia, v.o.s., so sídlom kancelárie Panenská 18, 811 03
Bratislava, značka správcu: S 1519 do funkcie správcu úpadcu TECHNOCHEM, s.r.o., so sídlom
Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 723 793.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Súd ustanovuje spoločnosť CLC Správcovia,
v.o.s., soasídlom kancelárie Panenská 18, 811 03
Konkurzy
Deň vydania:
júla 2011
OV
141/2011
Bratislava,
značka správcu: S 1519 do funkcie
správcu úpadcu TECHNOCHEM,
s.r.o., so22.
sídlom
reštrukturalizácie
Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 723 793.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.7.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008218
6K/36/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Mgr. Martin Keltoš, advokát, so sídlom
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti CCLevel, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 36 839 680, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka CCLevel, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 36
839 680
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi CCLevel, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Mickiewiczova
2, 811 07 Bratislava, IČO: 36 839 680 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008219
Spisová
značka:

3K/15/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ladislav Vass, trvale bytom Sokolská 19, 903 01 Senec, správcom ktorého je JUDr. Eva Vodová, so
sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 477,91 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008220
Spisová
značka:

6K/50/2011
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Rastislav Posluch, advokát, so sídlom
Bazová 9, 821 08 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti MF, s.r.o., so sídlom Nové Košariská
35, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 34 125 604, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
MF, s.r.o., so sídlom Nové Košariská 35, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 34 125 604
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi MF, s.r.o., so sídlom Nové Košariská 35, 900 42
Dunajská Lužná, IČO: 34 125 604.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008221
2K/37/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Rastislav Posluch, advokát, so sídlom
Bazová 9, 821 08 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti NEBA, spol. s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 30 777 003, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: NEBA, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 30
777 003
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi NEBA, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kalinčiakova 7,
831 04 Bratislava, IČO: 30 777 003.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008222
2K/10/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - SITEAM s.r.o., Hlavná 459, 900 42
Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, uznesením č.k. 2K/10/2011-105 zo dňa 02.06.2011 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: SITEAM s.r.o., Hlavná 459, 900 42 Dunajská
Lužná, IČO: 36 708 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník
K008223
2K/10/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459,
900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, o určení
odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
Sekcia edičných činností
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa
Konkurzy-adlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459,
Deň vydania:
22. júla 2011
OV
900141/2011
42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500,
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok
reštrukturalizácie
dlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, o určení
odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B/,
821 09 Bratislava, odmenu v celkovej výške 497,91 € bez náhrady preukázaných výdavkov, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 229/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: SITEAM s.r.o., so sídlom
Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 1
161,80 €, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 229/11 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 14.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008224
Spisová
značka:

3K/16/2011

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - J.T., s.r.o., so sídlom Drobného 2, 841 01
Bratislava, IČO: 36 743 071, uznesením č.k. 3K/16/2011-224 zo dňa 26.05.2011 zastavil konkurzné
konanie pre nedostatok majetku dlžníka: J.T., s.r.o., so sídlom Drobného 2, 841 01 Bratislava, IČO:
36 743 071. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník
K008225
3K/16/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: J.T., s.r.o., so sídlom Drobného 2,
841 01 Bratislava, IČO: 36 743 071, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: J.T.,
s.r.o., so sídlom Drobného 2, 841 01 Bratislava, IČO: 36 743 071, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36,
821 08 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 3,-€, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 43/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.Súd vracia zložiteľovi preddavku: J.T., s.r.o., so sídlom
Drobného 2, 841 01 Bratislava, IČO: 36 743 071, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 993,62
€, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 43/11 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu,
po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 141/2011

Deň vydania: 22. júla 2011

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 14.7.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K008226
2K/21/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AQUAPARKY Slovakia, spol. s.r.o.,
so sídlom Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, IČO: 31 396 151, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka AQUAPARKY Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava,
IČO: 31 396 151
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi AQUAPARKY Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom
Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, IČO: 31 396 151, 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008227
Spisová
značka:

3K/71/2009

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: bauInvest Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Mraziarenská 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35 759 852, uznesením č.k. 3K/71/2009-192 zo dňa
13.06.2011, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: bauInvest
Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Mraziarenská 6, 821 06 Bratislava, IČO: 35 759 852. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2011.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník
K008228
4K/41/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRODESK, s.r.o., so sídlom
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 654 108, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Airportforum, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 43 859 038
Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
vydania:
22. júla 2011
OV
141/2011
Okresný
súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa
- veriteľa: PRODESK,Deň
s.r.o.,
so sídlom
reštrukturalizácie
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 654 108, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Airportforum, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 43 859 038
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Airportforum, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10, 821
04 Bratislava, IČO: 43 859 038
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008229
Spisová
značka:

4K/26/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SELVIN, s.r.o., so
sídlom Malé Leváre 459, 908 74 Malé Leváre, IČO: 44 468 067, správcom ktorého je JUDr. Rozália
Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: SELVIN, s.r.o., so sídlom Malé Leváre 459, 908 74 Malé Leváre, IČO:
44 468 067, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova
9, 811 05 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 19,67 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 76/11, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súd vracia úpadcovi k rukám správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9, 811 05
Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 976,15 €, vedeného pod položkou denníka D
130, pol. reg. 76/11 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 15.7.2011

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
34

www.zbierka.sk

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OV 141/2011

Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 22. júla 2011

K008230
4K/85/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AZ TRANS,
s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35 944 986, správcom ktorého je JUDr. Ing.
Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01
Bratislava paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
2.323,58 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 15.7.2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K008231
2K/38/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BRONSOLD s.r.o., so sídlom
Úradnícka 7, 831 03 Bratislava, IČO: 44 031 556, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka BRONSOLD s.r.o., so sídlom Úradnícka 7, 831 03 Bratislava, IČO: 44 031 556
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi BRONSOLD s.r.o., so sídlom Úradnícka 7, 831 03
Bratislava, IČO: 44 031 556.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008232
2K/14/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH, Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 42161487, občianske združenie reg.
Ministerstvom vnútra SR, reg. VVS/1-900/90-35308,o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
edičných činností Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO:
dlžníka KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNESekcia
POSTIHNUTÝCH,
Redakcia Obchodného vestníka
42161487
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Konkurzy a
Deň vydania: 22. júla 2011
reštrukturalizácie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH, Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 42161487, občianske združenie reg.
Ministerstvom vnútra SR, reg. VVS/1-900/90-35308,o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO:
42161487

OV 141/2011

rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Reštrukturalizačná s konkurzná, k.s., so sídlom Ľubinská 18,
811 03 Bratislava, značka správcu: S 1496, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného
správcu vo výške 796,65 EUR a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 254,76 EUR,
ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 69/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu nespotrebovanú
časť preddavku vo výške 608,29 EUR, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 69/11
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 18.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008233
2K/11/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby,
Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17 085 501, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
CAKOV-MAKARA, s.r.o. v likvidácii, Drieňová 1/G, 811 01 Bratislava, IČO: 36 722 308
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CAKOV-MAKARA, s.r.o. v likvidácii, Drieňová 1/G, 811 01
Bratislava, IČO: 36 722 308.
Súd ustanovuje predbežného správcu Mgr. Petra
Podolského, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1230 za
správcu úpadcu Young & Creative Slovakia, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sartorisova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35 814 764.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.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
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo
prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods.
2 ZKR).
3. 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
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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
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).
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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 eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29
ods. 5 ZKR).
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 18.7.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K008234
1K/14/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 14/2011- 67 zo dňa 22.06.2011 zastavil konkurzné
konanie - dlžníka VINIFERA ZH s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 635 227 pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

Sekcia edičných činností
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K008235
Spisová
značka:

Deň vydania: 22. júla 2011

1K/57/2010

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 57/2010- 125 zo dňa 23.06.2011 zrušil konkurz na
úpadcu - Peter Francisty, nar. 28.10.1978, bytom Okružná 197/5, 976 62 Brusno po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008236
Spisová
značka:

1K/12/2007

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 12/2007 - 312 zo dňa 23.06.2011 zrušil konkurz na
úpadcu - A.N.B., a.s., Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008237
1R/12/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eurotrans O&S, s.r.o., so
sídlom Mlynská 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 623 956 zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 2517/S, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán zo dňa 17.05.2011 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa
07.07.2011, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka
Eurotrans O&S, s.r.o., so sídlom Mlynská 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 623 956.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008238
1R/13/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JULSTAN, s.r.o., so sídlom
Nám. A.H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 620 779 zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 2394/S, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
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P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán zo dňa 16.05.2011 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa
07.07.2011, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka
JULSTAN, s.r.o., so sídlom Nám. A.H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 620 779.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K008239
Spisová
značka:

2K/34/2010

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marek
Richter, nar. 01. 11. 1971, bytom 974 00 Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 5315/35,
správcom ktorého je JUDr. Milan Antal, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,
uznesením č.k. 2K 34/2010 - 102 zo dňa 05. 05. 2011 v spojení s uznesením Krajského súdu v
Banskej Bystrici č.k. 41CoKR/35/2011 zo dňa 21. 06. 2011 zrušil konkurz pre nedostatok majetku
úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
14. 07. 2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008240
2K/4/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TASSAK,
s.r.o., so sídlom 965 01 Žiar nad Hronom, Rudenkova 821/6, IČO:
36 428 311, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15391/S správcom
konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Balog, so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota,
Hviezdoslavova 3, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu ASSAK, s.r.o., so sídlom
965 01 Žiar
nad Hronom, Rudenkova 821/6, IČO: 36 428 311
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha(ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.7.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K008241
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 141/2011

Deň vydania: 22. júla 2011

K008241
32K/13/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Uhrík,
nar. 14.3.1981, bytom 951 06 Vinodol, Horný Vinodol 45, ktorého správcom je JUDr. Vlasta
Suchanová, so sídlom F. Rákócziho 12, 940 01 Nové Zámky, o návrhu navrhovateľa GENERAL
FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825, zast. Advokátsku kanceláriou
HMG & PATRNERS, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zo dňa 8.6.2011, na vstup do
konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup nového veriteľa GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08
Bratislava, IČO: 35 838 825 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, s prihlásenou pohľadávkou v
sume 5.097,41 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14. 7. 2011
Mgr. Dana Bartová,
K008242
31K/22/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: V.B.L.H. s.r.o., so sídlom Hríbová 14, 945 01
Komárno, IČO: 35 935 057, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: V.B.L.H. s.r.o., so sídlom
Hríbová 14, 945 01 Komárno, IČO: 35 935 057, takto:
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka V.B.L.H. s.r.o., so sídlom Hríbová 14, 945 01 Komárno,
IČO 35 935 057.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Zuzanu Szabóovú, adresa kancelárie L.
Kassáka 8, 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: 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/22/2011. 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
Sekcia edičných činností
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31K/22/2011. 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 povinný 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
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.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 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.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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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 15. 7. 2011
JUDr. Soňa Vacková,

K008243
32K/30/2006
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VINÁRSTVO VINANZA,
a.s., " v konkurze", Levická 473, 95252 01 Vráble, IČO: 34 122 362, ktorého správcom je Mgr.
Ladislav Barát, sídlo kancelárie Nitra, Školská 3,
o návrhu navrhovateľa METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 45 952 671, zastúpená: alianciaadvokátov ak, s.r.o., Vlčkova 8/A, Bratislava, zo dňa
17.5.2011 na vstup do konania , takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 45 952 671, na vstup do konkurzného konania z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na
unajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15. 7. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová,
K008244
Spisová
značka:

32K/6/2011
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Deň vydania: 22. júla 2011

32K/6/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Eliaš,
nar. 9.8.1959, Hviezdoslavova 42, 953 01 Zlaté Moravce, ktorého správcom je Mgr. Roman Nagy,
sídlo kancelárie správcu Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu,
takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Mgr. Romanovi Nagyovi, sídlo kancelárie správcu Boženy
Němcovej 4, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 eura.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Romanovi
Nagyovi, sídlo kancelárie správcu Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo
výške 68,59 eura z nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu evidovaného pod položkou denníka D130-10/11, do troch dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15. 7. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová,
K008245
32K/24/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Zverina, nar. 2.1.1964, bytom
Botanická 1677/1, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miloš Zverina, nar.
2.1.1964, bytom Botanická 1677/1, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miloš Zverina, nar. 2.1.1964, bytomBotanická
1677/1, 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Miloš Zverina Carpathian eagles s
miestom podnikania Botanická 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 930 954.II.
Ustanovuje
správcu
Mgr.Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie 934 01Levice, A. Sládkoviča 5.
.
III.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka Miloš Zverina, nar. 2.1.1964, bytom Botanická 1677/1, 949 01
Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Miloš Zverina Carpathian eagles s miestom podnikania
Botanická 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 930 954, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Nitra na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s
vysvetlivkami k zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č.4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v
lehote len správcovi alebo len súdu a na pohľadávky prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní
známych
veriteľov dlžníka Miloš Zverina, nar. 2.1.1964, bytom Botanická 1677/1, 949 01 Nitra, podnikajúci pod
obchodným menom Miloš Zverina Carpathian eagles s miestom podnikania Botanická 1, 949 01
Nitra, IČO: 36 930 954, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40
Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.5.2000.V. Poučuje dlžníka o práve domáhať sa
oddlženia po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom. VI. Poučuje
účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti
z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr súd neprihliada.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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VI. Poučuje
Deň vydania:
22. júla 2011
OV
141/2011
reštrukturalizácie
účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti
z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie je oprávnený podať dlžník, ak nie je navrhovateľom.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18. 7. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová,
K008246
28K/65/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PTG, s.r.o. v konkurze
so sídlom Nám. Slobody 22, Prievidza, IČO 36 326 747, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan
Divko, so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, Považská Bystrica, o návrhu správcu na uloženie
pokuty štatutárnemu orgánu úpadcu, takto
rozhodol
Návrh správcu na uloženie pokuty štatutárnemu orgánu úpadcu Bc. Karolovi Tomíkovi, bydliskom
Pekárenská 942/21, Oslany v sume 165 969,59 eura sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 18.7.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008247
Spisová
značka:

29K/22/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ELEKTROMAT, s.r.o. so
sídlom Lúčky 1243/6, 972 01 Bojnice, IČO 36 340 065, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi ELEKTROMAT, s.r.o. so sídlom Lúčky 1243/6, 972
01 Bojnice, IČO 36 340 065, sa z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(označenie
súdu ktorému je určené, kto ho robí,
Sekcia edičných
činností
Redakcia
vestníka
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis,
dátum)Obchodného
uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
Sídlo
redakcie: Námestie
Bratislava
rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie
aleboslobody
postup12,súdu
považuje za nesprávny a čoho sa
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205
ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len
45 tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

www.zbierka.sk

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzy a
Deň vydania: 22. júla 2011
OV
Proti141/2011
tomuto uzneseniu môže podať odvolanie
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doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné
na zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia
sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník
konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§
205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v
prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 18.7.2011
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K008248
Spisová
značka:

28K/11/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FPK
Invest, a.s. v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, Trenčín, IČO 31 561 306, ktorého správcom je
JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, o návrhu správcu na
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín sa p
r i z n á v a paušálna odmena vo výške 7 966,54 eura.II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho
súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila správcovi JUDr.
Andrejovi Jarošovi so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, Trenčín, časť paušálnej odmeny
vo výške 1 659,70 eura na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke a.s., číslo účtu
311028203/7500, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu
pod položkou reg. 18a 21/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 18.7.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K008249

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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K008249
25K/2/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Hrušková, nar.
19.01.1976, 925 62 Váhovce 609, správcom ktorého je: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie:
Korzo B. Bartóka 345/12, Dunajská Streda, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Petrovi Kubikovi, so sídlom kancelárie: Korzo B. Bartóka
345/12, Dunajská Streda, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške
132,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.7.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K008250
25K/25/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Jánošík, nar. 08.05.1967, bytom:
Trnava, prechodne bytom: Andreja Kubinu 19, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Peter Jánošík, nar. 08.05.1967, bytom: Trnava, prechodne bytom:
Andreja Kubinu 19, 917 01 Trnava, predbežného správcu: JUDr. Václava Sosnu, so sídlom:
Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica.Ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku
dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.7.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K008251
25K/15/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa: Wojciech Bazan, ul Akacjowa 7, Szale, Opatówek,
62-680, Poľská republika, likvidátora obchodnej spoločnosti MOLITAN- SLOVAKIA, s.r.o." v
likvidácii", IČO: 31 370 497, so sídlom 919 10 Buková 22, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, v odd.: Sro, vložka č. 25385/T, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOLITANSLOVAKIA, s.r.o." v likvidácii", IČO: 31 370 497, so sídlom 919 10 Buková 22, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd.: Sro, vložka č. 25385/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: MOLITAN- SLOVAKIA, s.r.o." v likvidácii", IČO: 31 370 497, so
sídlom 919 10 Buková 22, predbežného správcu: Mgr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie:
Vajanského 22, 917 01 Trnava.Ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku dlžníka
a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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sídlom 919 10 Buková 22, predbežného správcu: Mgr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie:
Vajanského 22, 917 01 Trnava.Ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku dlžníka
a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.7.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K008252
25K/21/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: VERA TERRA, s.r.o., IČO: 36 245 071, so
sídlom Šafárikova 2831/20, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 12956/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: VERA TERRA, s.r.o., IČO: 36 245 071, so sídlom Šafárikova
2831/20, 917 01 Trnava, predbežného správcu: JUDr. Michala Straku, so sídlom kancelárie:
Námestie 1.Mája 14, 921 01 Piešťany.Ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku
dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.7.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K008253
31K/21/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Veselý, nar.
21.05.1987, Hviezdoslavova 212/53, 929 01 Dunajská Streda, zastúpený: Mgr. Miroslav Michalička,
advokát, so sídlom AK Vajanského 22, 917 01 Trnava, správcom ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszký,
so sídlom kancelárie Hlavná č. 28/7, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Zoltán Veselý, nar. 21.05.1987, Hviezdoslavova
212/53, 929 01 Dunajská Streda, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 22. júla 2011

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.7.2011
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K008254
4K/20/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Marta Bursová, nar. 22.10.1941,
bytom Gen. Miloša Vesela 82/9, 034 01 Ružomberok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie dlžníka: Mgr. Marta Bursová, nar. 22.10.1941, bytom Gen. Miloša
Vesela 82/9, 034 01 Ružomberok.
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 18.7.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008255
3K/8/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T.M.W. s.r.o., so
sídlom Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO: 31 647 456, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so
sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o odmene predbežného správcu,
takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jaroslavovi Plichtovi, so sídlom kancelárie Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín odmenu vo výške 663,88 EUR a náhradu preukázaných výdavkov vo
výške 15,60 EUR. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi
JUDr. Jaroslavovi Plichtovi, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín odmenu vo
výške 663,88 EUR a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 15,60 EUR z preddavku
evidovaného pod položkou denníka D14K 25/11 a pol. reg. 25/11, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto rozhodnutia.P o u k a z u j e nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 980,22 EUR na účet správy podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to 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 Sekcia
nesprávnosť
alebo postupu súdu a čoho sa
edičných rozhodnutia
činností
domáha.
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť, a to
Konkurzy
a v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
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júla 2011
OV
141/2011v Obchodnom vestníku, písomne
zverejnením
v dvoch vyhotoveniach na Okresnom
súde22.
v Žiline.
Za
reštrukturalizácie
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 18.7.2011
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K008256
3R/2/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: P.B. Investing, s.r.o., so sídlom
Radlinského 60, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 422 568, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie,
takto
rozhodol
I. Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: P.B. Investing, s.r.o., so sídlom Radlinského 60, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 36 422 568. II. Ustanovuje správcu: Mgr. Filip Lukáč, so sídlom kancelárie Tajovského
5, 010 01 ŽilinaIII. Vyzýva veriteľov dlžníka: P.B. Investing, s.r.o., so sídlom Radlinského 60, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36 422 568, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom
súde Žilina na tlačivách, ktorých vzory, náležitosti a do nich zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k
zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky doručené po tejto lehote, alebo doručené v lehote
len správcovi alebo len súdu a na pohľadávky prihlásené v rozpore s § 121 a § 122 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa v tejto reštrukturalizácii neprihliadne a do reštrukturalizačného plánu sa nezahrnú.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca podľa referenčného kurzu určeného a vyhláseného 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. IV. Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie
podliehajú všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov tak, ako sú vymedzené
v § 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.V. Správca je povinný bez zbytočného odkladu o povolení
reštrukturalizácie informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní. VI. Účastníkov reštrukturalizačného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14
ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má
vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na
námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, sa neprihliadne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku začína
reštrukturalizácia a nastávajú najmä tieto účinky:
a)
na dlžníka počas jeho reštrukturalizácie nemôže začať alebo prebiehať konkurzné
konanie;
b)
konania prerušené v súvislosti s účinkami uznesenia o začatí reštrukturalizačného
konania sa zastavujú a ak v týchto konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte
nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po
odpočítaní
konania sa vráti dlžníkovi;
Sekcia
edičných trov
činností
Redakcia o
Obchodného
vestníkaktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú
c)
súdne a rozhodcovské konania
pohľadávkach,
redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
prihláškou, sa prerušujú; nárokySídlo
v nich
uplatnené možno počas reštrukturalizácie uplatniť voči
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
dlžníkovi len prihlásením do reštrukturalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení50niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
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Dňom
reštrukturalizácia a nastávajú najmä tieto účinky:
Konkurzy a
vydania:
22. júla 2011
OV
a) 141/2011 na dlžníka počas jeho reštrukturalizácie
nemôže začať aleboDeň
prebiehať
konkurzné
reštrukturalizácie
konanie;
b)
konania prerušené v súvislosti s účinkami uznesenia o začatí reštrukturalizačného
konania sa zastavujú a ak v týchto konaniach už došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok ešte
nebol vyplatený oprávnenému, výťažok po odpočítaní trov konania sa vráti dlžníkovi;
c)
súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú
prihláškou, sa prerušujú; nároky v nich uplatnené možno počas reštrukturalizácie uplatniť voči
dlžníkovi len prihlásením do reštrukturalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
Okresný súd Žilina dňa 18.7.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008257
1K/36/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gemerský
sociálny podnik, n.o. - v likvidácii, Ul. 9. Mája 691, 980 55 Klenovec, IČO: 42 000 921, ktorého
správcom konkurznej podstaty je JUDr. Dušana Paulíka, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
O p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 1K/36/2011 - 41 zo dňa 06.07.2011
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.07.2011, OV 134B/2011 K007824 v druhom výroku
nasledovne:
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Dušana Paulíka, so
sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.7.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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OV 141/2011

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 22. júla 2011

K008212
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 1K/149/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske potravinárske
družstvo MALČICE
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 197 432
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
Upovedomenie
úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe a vyúčtovaní

V konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske potravinárske družstvo MALČICE so sídlom
v Malčiciach, IČO: 00 197 432, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní
majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú vyvesené na úradnej tabuli súdu dňa
27. júla 2011.

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola konečná správa
a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním námietky ( § 29 ods. 3 ZKV v znení
zmien a doplnkov).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak
sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté ( § 44 ods.1 O.s.p.).
V Košiciach dňa 19.7.2011

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu

K008213
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 47K/50/2005 - Že - 360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Muščík "v konkurze",
Hričovská 24, Žilina - Strážov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 368 180
Súd zverejňuje iné:
Krajský súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav
Muščík „v konkurze“, Hričovská 24, Žilina – Strážov, IČO: 33 368 180, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 22. júla 2011

rozhodol:

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Rastislav Muščík „v konkurze“,
Hričovská 24, Žilina – Strážov, IČO: 33 368 180.

Z b a v u j e funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Gabrielu Matuškovú, PhD.,
advokátku, Profesora Sáru 3873/44, Banská Bystrica.

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 je 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 18. júla 2011
JUDr. Eva ŽELEZNÍKOVÁ
sudkyňa

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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K008214
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 6K/149/2002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 997
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : Roľnícke družstvo Nováčany, Nováčany, IČO
: 31 722 997, rozvrhom takto
rozhodol :
Z celkovej sumy 328.351,44 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri
výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena správcu JUDr. Dariny Gažovskej

43.162,05 eur

- z toho vyplatené

28.353,78 eur

- ostáva vyplatiť

14.808,27 eur

b/ v priebehu konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate (náklady spojené
s udržiavaním a so správou podstaty, pracovné nároky, nároky zo zmlúv uzatvorených správcom,
nároky zo zmlúv, týkajúcich sa prevádzkovania podniku, náklady na úschovu písomných a iných
záznamov úpadcu, ostatné pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu)
282.687,29 eur
c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.991,64 eur

2. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV: - uspokojujú sa :
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava

148,08 eur

- Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, /pôvodne Sociálna poisťovňa, pobočka Košice-okolie/
362,38 eur
3. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – nebudú uspokojení :
1 Verlag Dashofer s.r.o., Bratislava
2 Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o., Sereď/pôvodne BIOFAKTORY, s.r.o.; Bratislava/
3 Gacsay Ladislav MVDr., Moldava nad Bodvou
4 Poldauf Marián MVDr., Košice
5 Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava /pôvodne Colný úrad Košice/
6 Leško Imrich Poľnovýroba, Belža
7 Privatex-Agro s.r.o, Nové Zámky

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

3

www.zbierka.sk

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OV 141/2011

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 22. júla 2011

8 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
9 Pharmacopola s.r.o., Žiar nad Hronom
10 Okresný súd Košice-okolie
11 Obecný úrad Paňovce
12 Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, /pôvodne SIDERIA-Istota, ZZP,prac.Svit/
13 Gaza Oil, s.r.o., Košice
14 Správa finančnej kontroly, Košice
16 Klesc Pavol Ing.- Kleast, Košice
17 PD Východná, Východná
18 Hoffer,s.r.o, Prešov
19 Slov. pozemkový fond, Bratislava
20 Zora-Mimex združ., Brzotín
21 Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava /Spoločná zdravotná poisťovňa Bratislava/
22 Štátny plemenársky ústav SR, Bratislava
23 Agrospiš s.r.o., Spišská Nová Ves
33 Asana-servis Ján Šarina , Košice
34 R+V Poisťovňa, a.s., Bratislava
35 Východoslovenská energetika, Košice
36 Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, OZ Košice
37 Repro-Team s.r.o, Košice
41 Hanzok Ladislav Ing., Košice
51 presun pôvodného veriteľa OÚP Košice-okolie na č. 291
150 Gerenda Rudolf, Nováčany
176 Slovenské telekomunikácie, a.s. Banská Bystrica
178 Euris, s.r.o, Rožňava
179 Obec Nováčany
180 QUATTRO trade, s.r.o , Rožňava
181 Pozemkové spoločenstvo Urbariát, Nováčany
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182 Špak Imrich, Nováčany
193 JUDr. Ján Andráši, Medzev
194 Obec Hodkovce
200 Mária Chovancová, Košice
209 Ján Dringuš, Čečejovce
210 Ľudovít Orbán, Moldava nad Bodvou
211 AgroZ, s.r.o., Zvolen
215 Slovenská konsolidačná, a.s.,/pôvodne Všeobecná zdrav. poisťovňa pob. Košice/
216 Obec Šemša
217 AGRO Zvolen, a.s, Zvolen
219 Bačo Jozef Ing., Jasov
220 Orbán Ľudovít Mgr., Moldava nad Bodvou
221 Vojtech Ando – Agrocenter, Moldava nad Bodvou
222 Szegedi Szabolcs, Viszoly, Maďarsko
225 Golian Mikuláš, Šemša
272 Olajoš Štefan, Hodkovce
278 AGILE s.r.o., Malý Cetín
282 KONZEKO s.r.o., Markušovce
283 Slovenská konsolidačná, a.s., /pôvodne Daňový úrad Moldava n/Bodvou/
286 JUDr. Dembický Andrej - súdny exekútor Košice
287 LINDE tech. plyny k. s., Slovensko, Bratislava
291 Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, /pôvodne Sociálna poisťovňa, pobočka
Košice-okolie /- presun z č. 51
295 Škotnár Ivo - Pulz 99, Košice
296 Kižlinova Anna, Košice
300 Ing.Horánsky, Veľký Šariš / AGROZET SKL s.r.o./
4. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV –
- neboli uplatnené
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P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že v odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
V Košiciach dňa 18. júla 2011
JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk

6

