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Deň vydania: 21. októbra 2011

K011754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N A T P R O spol. s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 541
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2010/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka,
a.s. uverejneného v Obchodnom vestníku SR č. OV 219B/2010 zo dňa 15.11.2010.

Aktualizácia zápisu súpisovej zložky majetku:
Typ
súpisnej
položky
majetku:
PENAZNA_POHLADAVKA
Celková
suma:
445
126,37
Mena:
EUR
Dlžník: solidárni dlžníci: 1. GOA – TRADE, s.r.o., SNP 1650, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 808
393 a 2. Marian Pilát, Šoltésovej 1729/248, Považská Bystrica, nar.: 18.11.1974, do výšky peňažnej
pohľadávky v celkovej sume 367.927,71 Eur, v zvyšnej časti je dlžníkom spoločnosť
Právny
dôvod
vzniku
(stručne):pohľadávka
z
obchodného
styku
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):10.000,00
EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
Tretia
osoba:
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
osoby:
Sporný zápis:

K011755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Enegu s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 371 149
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2010
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2010-57
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu Enegu, s.r.o. dopĺňa do súpisu majetku všeobecnej podstaty
súpisovú zložku majetku - Hnuteľnú vec: Nákladné motorové vozidlo zn.: Škoda Octavia Combi 1,9,
rok výroby 2008, farba strieborná metalíza svetlá. Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, Súpisová
hodnota majetku 7000€ bez DPH.
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K011756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAN-STAV spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 10, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 361 895
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Sliezska 9, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2011 S1399
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Dealigová operácia: Termínovaná úložka ku garanciu alebo akreditívu vo výške 20 986,27 €
Dealigová operácia: Termínovaná úložka ku garancii alebo akreditívu vo výške 237 680,82 CZK

K011757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Airportforum, s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 859 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2011, S1206
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Sečanský, správca úpadcu Airportforum, s. r. o. identifikačné číslo 43 859 038, so sídlom
Ivánska cesta č. 10, 821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49799/B oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava, a to v pracovných
00
00
00
00
dňoch v čase od 9 h do 12 h a od 13 h do 16 h. Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese.

K011758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SENADO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 81, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 444
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2011 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
3K/38/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Sekcia edičných činností
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typ súpisovej
hodnoty
majetku

spoluvlastnícky
deň
podiel
zapísania

špecifikácia majetku

peňažná
hotovosť

peňažná hotovosť

1/1

pohľadávka z
bankového
účtu

pohľadávka z bankového účtu č. 6627162000
vedeného v UniCredit Bank Slovakia a.s.

1/1

hnuteľná vec

hnuteľná vec

hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec
hnuteľná vec

Deň vydania: 21. októbra 2011

motorové vozidlo MAZDA 6 Combi, diesel
výkon 100kW r.v.2003, 198 tis. Km, kat. M1
VIN: JMZGY19R231122280, SC606BN
príves nákladný eurotrailer V2012.4 r.v. 1998
najväčšia prípustná hmotnosť 2000 kg, dvojnápravový
s plachtou, kategória O2
VIN: U5EV200B2W1003048, SC033YE
Iveco Daily typ skriňová 130kW, r.v. 2006, kategória
N2, prípustná celková hmotnosť 6500 kg VIN:
ZCFC65D0005633866, SC438BM
Iveco Daily 35S12V, typ skriňová r.v. 2007
71 kW, kategoria N1
VIN: ZCFC3575005644885, SC733CN
Iveco Eurocargo ML 75E15, valník s plachtou
v premávke od 2006, kategória N2
VIN: ZCFA75A1002308331, SC684BG
Iveco Daily, typ skriňová, 85 kW, r.v. 2007
kategória N1, prípustná celk.hmotnosť 7000 kg VIN:
ZCFC3584005668412, SC752BT

1/1

1/1

1/1
1/1
1/1
1/1

peňažná
pohľadávka

dlžník: ST-NAD s.r.o., IČO: 45954658 Šafárikova
200/81, Senec, neuhradená faktúra č. 2011/080

1/1

peňažná
pohľadávka

dlžník: ST-NAD s.r.o., IČO: 45954658 Šafárikova
200/81, Senec, neuhradená faktúra ťarchopis č.
2011/01

1/1

hnuteľná vec

Atlas slovenský miest

1/1

hnuteľná vec

garminnavi 1490T

1/1

hnuteľná vec

vozík minimover lw 13

1/1

hnuteľná vec

laserový snímač opticon

1/1

dôvod
zapísania

súpisová
hodnota
majetku v
EUR

majetok
21.09.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
20.09.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu

4 443,41

majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu

500,00

majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
10.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
05.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
05.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
04.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
04.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
04.10.2011 podliehajúci
konkurzu
majetok
04.10.2011 podliehajúci
konkurzu

0,50

6 000,00

8 000,00
7 000,00
1 500,00
8 000,00
2 160,00
1 440,00
15,00
50,00
250,00
40,00

K011759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCAN Development, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 234
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2011 S1172
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Juraj Puskailer, reštrukturalizačný správca dlžníka: SCAN Development, s.r.o., so sídlom
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava (predtým Panenská 24, 811 03 Bratislava), IČO: 35 834 234, v
reštrukturalizačnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 2R/5/2011 po
povolení reštrukturalizácie dlžníka oznamuje, že týmto zvoláva schôdzu veriteľov podľa ustanovenia §
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 21. októbra 2011
reštrukturalizácie
povolení reštrukturalizácie dlžníka oznamuje, že týmto zvoláva schôdzu veriteľov podľa ustanovenia §
126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len "ZoKR"), ktorá sa
bude konať dňa 25. 11. 2011 (piatok) o 10.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Páričkova 18, 821
08 Bratislava. Program schôdze je nasledovný: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa dlžníka o jeho
obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti, 3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok,
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR, 5. Záver. Veritelia sú povinní pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
OV 203/2011

K011760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X line, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 391 214
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Daňový
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: K2/11
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie
V konkurznej veci úpadcu X line, s.r.o., so sídlom Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214,
sp. zn.: 6K/48/2011, v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.11. 2011 o 10:00
hod. v budove Slovenskej advokátskej komory, na adrese: Kolárska 4, 813 42 Bratislava v
označenej zasadacej miestnosti nachádzajúcej sa na štvrtom poschodí. Prezentácia veriteľov sa
začne o 09:30 hod.. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo oprávňujúce k účasti a
hlasovaniu na schôdzi veriteľov.

Program schôdze:

1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurznéhokonania
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
6. Rôzne.

JUDr. Dušan Daňový, správca

K011761
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 652, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 159
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2010 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
Správca úpadcu: SIKO spol.s r.o., IČO: 31 417 159, sídlo: Mierová 652, 946 01 Kameničná na
základe záväzného pokynu veriteľského výboru vyhlasuje III. kolo dražby na predaj nehnuteľností
úpadcu v podiele 1/1 vedených na LV č. 7649, kat. úz. Kolárovo vedených na Správe katastra
Komárno, patriacich do konkurznej podstaty zverejnenej v OV 237B/2010 dňa 10.12.2010, a to:
Ošipáreň, nachádzajúca sa na parc.č. 28703/21, s.č. 222, Obytný dom nachádzajúci sa na parc.č.
28703/35, s.č. 205, Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúce sa na parc.č. 28703/11, Obytný dom,
nachádzajúci sa na parc.č. 28703/34, s.č. 204, Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúce sa na parc.č.
28703/46, Ošipáreň, nachádzajúca sa na parc.č. 28703/11, s.č. 223, Zast. plochy a nádvoria,
nachádzajúce sa na parc.č. 28703/21, Kôlňa nachádzajúca sa na parc.č. 28703/46, s.č. 219, Nádrž,
nachádzajúca sa na parc.č. 28703/64, s.č. 218, Maštaľ, nachádzajúca sa na parc.č. 28703/24, s.č.
216, Dielňa, nachádzajúca sa na parc.č. 28703/25, s.č. 214, a to na deň 16.11.2011 o 13,30 hod. v
Nitre, Mariánska 6 – kancelária správcu v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. s tým, že
vyvolávacia cena je vo výške 50 % súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku v OV
237B/2010. Dražby sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky v zmysle Podmienok
určených správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových
obmedzení. Subjekty predložia výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30
dní (originály resp. úradne overené fotokópie), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorá podniká a v prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, fotokópiu občianskeho preukazu. Zloženie
dražobnej zábezpeky, čo je neodpustiteľnou podmienkou účasti na dražbe: 100% vyvolávacej ceny,
a to 48 hod. pred konaním dražby pripísaním na konkurzný účet správcu vedený v ČSOB, a.s. Nitra,
č.účtu: 4013032421/7500.
Bližšie podrobnosti o predávanej konkurznej podstate a podmienky dražby sú uvedené v Podmienkach
predaja majetku úpadcu u správcu za poplatok 10,00 EUR, ktoré sú si záujemcovia povinní zakúpiť.
Ing. Ladislav Bódi, správca

K011762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REKONŠTRUKTA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3/2226, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2010/S423
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 21. októbra 2011

Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 11.04.2011, č. k. 31K/52/2010-212, konkurzný súd vyhlásil
konkurz na úpadcu REKONŠTRUKTA, s.r.o., Dvorčianska 65, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 991.
Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 04.08. 2011, konkurzný súd odvolal ustanoveného právcu.
Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 08.09. 2011, konkurzný súd ustanovil nového právcu
JUDr. Jozefa Majorána, Ľ. Štúra 3, 934 01 Levice. Novomenovaný správca prevzal správcovský spis
dňa 18.10. 2011.
Ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Majorán, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien, s použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z. z. o správcoch a v zmysle § 21 vyhl. č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku správcov,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné, pri dodržaní platného právneho poriadku, nahliadnuť
v sídle správcu, a to v Leviciach, Ul. Ľ. Štúra 3, v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť so správcom telefonicky
na čísle tel.: 0905328946.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K011763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMS Dubovec s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 454, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 879 985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2011 S1146
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu SMS Dubovec s.r.o., IČO: 43 879 985, so sídlom Turie
454, 013 12 Turie v reštrukturalizácii, konaného dňa 12.10.2011 v sídle zástupcu veriteľa AK JUDr.
Igor Müller a Mgr. Martin Dikoš s.r.o. L.M. Tolstého 1201/20, Žilina, čas konania: začiatok o 10.00 h.
Zasadnutia veriteľského výboru úpadcu sa zúčastnili členovia:
1. Všeobecná úverová banka, a.s., zastúpená na základe poverenia JUDr. Peter Ševcech
2. Zajac Anton NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA, zastúpený na základe plnej moci JUDr.
Ján Kizivat
3. Roman Dolník - R+M PREDAJ SERVIS, zastúpený na základe plnej moci Advokátska kancelária
JUDr. Igor Müller & Mgr. Martin Dikoš, s.r.o.
4. Správca JUDr. Janka Grolmusová
5. Dlžník SMS Dubovec s.r.o., v reštrukturalizácii zastúpený konateľom p. Milanom Dubovcom
podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program:

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

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 203/2011

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. októbra 2011

Otvorenie
Rozprava a diskusia
Hlasovanie
Záver
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s
zastúpená na základe poverenia JUDr. Peter Ševcech (ďalej len “predseda veriteľského výboru”),
ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru - Zajac Anton NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ
DOPRAVA, IČO: 34510834, Brestov 36, 082 05 Brestov – zastúpený na základe plnej moci JUDr. Ján
Kizivat, Roman Dolník - R+M PREDAJ SERVIS, IČO: 37433482, 01313 Kunerad 66, zastúpený na
základe plnej moci Advokátska kancelária JUDr. Igor Müller & Mgr. Martin Dikoš, s.r.o., správcu JUDr.
Janka Grolmusová (ďalej len “správca”) a Dlžníka SMS Dubovec s.r.o., IČO: 43 879 985, so
sídlom Turie 454, 013 12 Turie, v reštrukturalizácii a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná v súlade
s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) a v lehote v
predmetnom paragrafe uvedenej, nakoľko dňa 3.10.2011 bol predsedovi veriteľského výboru
predložený zo strany dlžníka SMS Dubovec s.r.o., IČO: 43 879 985, so sídlom Turie 454, 013 12
Turie, v reštrukturalizácii (ďalej len „dlžník“) záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Predseda veriteľského výboru vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru
skonštatoval uznášaniaschopnosť veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR.
Súčasne prítomných informoval, že podľa § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden
hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov veriteľského výboru.
2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka. K predloženému prepracovanému reštrukturalizačnému plánu následne prebehla diskusia.
Všeobecná úverová banka, a.s., ako predseda veriteľského výboru navrhla v súlade s § 144 ods. 1
ZKR prítomným členom veriteľského výboru predĺženie lehoty na hlasovanie o schválení alebo
zamietnutí plánu o 15 dní z dôvodu prepracovania plánu. Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. má
výhrady k ustanoveniam v reštrukturalizačnom pláne, ktoré ho obmedzujú vo vymáhaní pohľadávky od
spoludlžníkov, poddlžníkov a avalistov. Za týmto účelom navrhla prepracovanie plánu tak, že sa
z reštrukturalizačného plánu vypustí predmetné ustanovenie o upustení od vymáhania pohľadávky od
spoludlžníkov, poddlžníkov a avalistov, pričom Všeobecná úverová banka, a.s. navrhla, aby bola
uzavretá medzi VÚB, a.s., dlžníkom a konateľom dlžníka Milanom Dubovcom nová osobitná Dohoda
o vyplňovacom práve k blankozmenke, ktorá nebude upravená v reštrukturalizačnom pláne, a ktorá sa
stane účinnou ku dňu potvrdenia plánu súdom a predložená nová blankozmenka vystavená dlžníkom
a avalovaná konateľom p. Milanom Dubovcom, ktorej vyplnenie bude podmienené neplnením
reštrukturalizačného plánu, ktoré (dohoda a blankozmenka) nahradia pôvodnú Dohodu o vyplňovacom
práve k blankozmenke č. 702/2010/D zo dňa 16.04.2010 a blankozmenku č. 702/2010/D zo dňa
16.04.2010 za podmienok v nich upravenými, a ktoré (predmetné úkony) schváli správca v
reštrukturalizácii. Dlžník a správca vyjadrili s predloženým návrhom na uzavretie osobitnej dohody
a vystavenie novej zmenky na zasadnutí VV súhlas.
Veriteľ Zajac Anton NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA zastúpený na základe plnej moci JUDr.
Ján Kizivat navrhol navýšenie uspokojenia veriteľov v skupine veriteľov č. 2 na úkor uspokojenia
veriteľa v skupine č. 1 tak, že sa zníži uspokojenie veriteľov v skupine č. 1 z pôvodných navrhovaných
82,32 % na 80 %. Takéto zníženie uspokojenia veriteľov v skupine č. 1 by znamenalo zvýšenie
uspokojenia veriteľov v skupine č. 2 z pôvodných 10 % na 13,96 %. V prípade schválenia takejto
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uspokojenia veriteľov v skupine č. 2 z pôvodných 10 % na 13,96 %. V prípade schválenia takejto
zmeny a jej zapracovania do reštrukturalizačného plánu veriteľ Zajac Anton NÁKLADNÁ
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA zastúpený na základe plnej moci JUDr. Ján Kizivat podporí
reštrukturalizáciu dlžníka hlasovaním za prijatie reštrukturalizačného plánu vo veriteľskom výbore
a taktiež aj na schvaľovacej schôdzi.
OV 203/2011

Veriteľ Roman Dolník - R+M PREDAJ SERVIS, IČO: 37433482, 01313 Kunerad 66, zastúpený na
základe plnej moci Advokátska kancelária JUDr. Igor Müller & Mgr. Martin Dikoš, s.r.o. súhlasí
s pôvodne navrhnutým reštrukturalizačným plánom a reštrukturalizáciu považuje za lepšie riešenie ako
konkurz z dôvodu vyššieho uspokojenia veriteľov v prípade reštrukturalizácie ako konkurzu.
Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. poskytne svoje stanovisko k návrhu zmeny
reštrukturalizačného plánu predloženej veriteľom Zajac Anton NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ
DOPRAVA, tak ako je uvedené vyššie, v lehote 5 pracovných dní členom veriteľského výboru,
predkladateľovi plánu a správcovi.
3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na hlasovanie o schválení alebo zamietnutí plánu o 15 dní a o určení
lehoty predkladateľovi plánu na prepracovanie plánu v súlade s § 144 ods. 1
Po diskusii pristúpili členovia veriteľského výboru k hlasovaniu. Predseda veriteľského výboru vyzval
prítomných členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia v zmysle § 144 ods. 1
ZKR s predĺžením lehoty na hlasovanie o schválení alebo zamietnutí plánu o 15 dní a s určením 15
dňovej lehoty na prepracovanie plánu podľa výhrad veriteľov predložených na zasadnutí veriteľského
výboru.
Hlasovacia tabuľka:
Člen VV

za

Všeobecná úverová banka, a.s.

ÁNO

Zajac Anton NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Roman Dolník - R+M PREDAJ SERVIS

proti
NIE

ÁNO
ÁNO

NIE
NIE

zdržal sa

ZDRZAL SA
ZDRZAL SA
ZDRZAL SA

Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
veriteľského výboru nasledovné uznesenie č. 1:
"Veriteľský výbor predĺženie lehoty na hlasovanie o schválení alebo zamietnutí plánu o 15 dní
a určenie 15 dňovej lehoty predkladateľovi plánu na prepracovanie plánu v súlade s § 144 ods. 1
schvaľuje".
Veriteľský výbor sa zároveň dohodol na termíne schôdze veriteľského výboru na termín 26.10.2011
o 10:00 hod.
4. Záver
Po hlasovaní predseda veriteľského výboru konštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru
bol vyčerpaný. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, predseda veriteľského
výboru poďakoval prítomným za účasť a o 10.35 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Predseda veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
JUDr. Peter Ševcech
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na základe poverenia
Príloha: Prezenčná listina

Zverejňuje: JUDr. Janka Grolmusová, reštr.správca

K011764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bíleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baďan 53, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2011 S 1305
Spisová značka súdneho spisu:
2K 25/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Zrážky z dôchodku za mesiac september 2011 - súpisová hodnota 492,61 EUR.

K011765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSTYLE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 887 869
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/78/2010 S483
Spisová značka súdneho spisu:
3K/78/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu INSTYLE, s.r.o. so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 887 869, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 3.10.2011 zverejneným v Obchodnom vestníku
193/2011 dňa 7.10.2011 ponúka v 1. kole ponukového konania majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku 32B/2011 dňa
16.2.2011 a 50B/2011 dňa 14.3.2011. Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk
na odkúpenie vyššie uvedeného majetku patriaceho do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ bude spĺňať podmienky ponukového
konania, ktoré sú prístupné za poplatok u správcu na adrese kancelárie správcu.Podrobné podmienky
ponukového konania a zoznam majetku všeobecnej podstaty podliehajúci konkurzu je možné získať u
správcu na adrese JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca so sídlom Dunajská 25, 811 08
Bratislava, za úhradu nenávratného poplatku vo výške 33 EUR za každý jednotlivý výtlačok do
15.11.2011 do 12:00 hod. po predchádzajúcom kontaktovaní správcu záujemcom a dohode so
správcom na t.č. 0905 514 810 alebo na mailovej adrese jelinkova@advocare.sk . Záujemcovia
doručia svoje ponuky vo forme doporučenej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným
označením "konkurz INSTYLE, s.r.o.-neotvárať" na adresu: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková so
sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, najneskôr do 21.11.2011 do 12:00 hod.Otváranie
obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pred veriteľským výborom,
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obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pred veriteľským výborom,
o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca vyhodnotí ponukové konanie a výsledok záujemcom
oznámi do 1.12.2011. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane
nízka.
OV 203/2011

V Bratislave, dňa 20.10.2011
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K011766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bielený
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Pivničiskom 364/12, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 057 688
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/16/2010
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2010/1341
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom Mudroňova 43, 036 01 Martin, správca úpadcu Miroslav Bielený,
s miestom podnikania Pod Pivničiskom 364/12, 034 84 Liprovské Sliače, IČO: 35 057 688
v konkurznom konaní vedenom pod spisovou značkou 3K/16/2011 v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí.
Predmetom verejného ponukového konania je nasledovný hnuteľný majetok:
1) Motorové vozidlo – SCANIA R 124 LA 4x2 420, rok výroby 2004, č. podvozku
XLER4x20004508212, ojazdené MV, km: 1 189 000,
2) Motorové vozilo – VOLVO FH 12, 420, rok výroby 2005, č. podvozku YV2A4CFAX5B389872,
ojazdené MV, km: 907 000,
Podmienky verejného ponukového konania:
1) Lehota na podanie záväznej ponuky je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku
2) účasť fyzických a právnických osôb bez obmedzení, za podmienky zloženia zábezpeky; (záväzné
ponuky musia byť doručené na adresu sídla správcu: Mudroňova 43, 036 01

Martin v

zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného
konania, a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ a musia obsahovať špecifikáciu
predmetu ponuky, tj. určiť ktorého MV sa ponuka týka“) ;
3) zloženie zábezpeky na kúpnu cenu vo výške 30 % z vyvolávacej ceny; (záujemcovia sú povinní
zložiť v prospech peňažného účtu správcu zábezpeku aspoň vo výške 30% z ponúkanej ceny
speňažovaných hnuteľných vecí, na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. 2926861196/1100.
Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk) ;
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4) vyhodnotenie verejného ponukového konania bude v kompetencii veriteľského výboru.
(Otváranie obálok sa uskutoční do piatich pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie
záväzných ponúk). Veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že
tieto budú zjavne neadekvátne. Ak záujemca, ktorého ponuka bola vyhodnotená veriteľským
výborom ako najlepšia, neuzavrie príslušnú zmluvu, ktorou sa prevedú speňažované hnuteľné veci
alebo nezaplatí odplatu za prevod speňažovaných hnuteľných vecí, bude povinný zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 30% z ponúkanej ceny speňažovaných hnuteľných vecí; zábezpeka sa v
uvedenom rozsahu použije na zaplatenie uvedenej zmluvnej pokuty) ;
5) Záujemcovia si môžu po dohovore so správcom dohodnúť termín obhliadky MV. Kontakt:
0915 720 328, tfiolek@gmail.com

K011767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FANEKO, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 58/293, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 918
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2011 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Imrich Krupička, správca so sídlom Kancelárie správcu Popradská 68, 040 11 Košice,
reštrukturalizačný správca dlžníka FANEKO, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom SNP 58/293 , 044 42
Rozhanovce, IČO: 44 365 918, v zmysle ustanovenia § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
15.11.2011 o 11.00 hod. v sídle Kancelárie správcu. Prezentácia začína o 10.30.hod.
Program schvaľovacej schôdze:
1.Rozprava,
2.Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu.
Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že veriteľský výbor dňa
18.10.2011 schválil dlžníkom predložený návrh reštrukturalizačného plánu a zároveň odporučil
účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Účastníci
plánu sa môžu zúčastniť schvaľovacej schôdze aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu, pričom pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v úradných
hodinách v Kancelárii správcu na ul. Popradská 68, 040 11 Košice, t. j. od 08.300 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.30 hod.
Kontakt: tel.: 0905 937 649, fax.: 055 6411 520, e-mail: krupicka@slovanet.sk.

K011768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASKI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 3, 821 01 Bratislava
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
reštrukturalizácie

OV 203/2011

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 21. októbra 2011

35 716 126
Mgr. Peter Podolský
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
6K/22/2011-S1230
6K/22/2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
II. zo zasadnutia veriteľského výboru

ASKI s.r.o., so sídlom Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 716 126, ktoré sa konalo dňa
19.10.2011 o 11.00 hod. v sídle kancelárie správcu.

Č.k.: 6K/22/2011
Členovia veriteľského výboru:
Ø

adidas Slovakia, s.r.o., Galvaniho 15/A, Bratislava zastúpený: JUDr. Martin Fritz, advokát;

Ø

Puma Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha, zastúpený: JUDr. Miroslav Horváth;

Ø

SPORT&FITNESS SLOVAKIA s.r.o., Astrová 3, Bratislava, zastúpený: RNDr. Ľubomír Svitek;

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1.)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.00 hod. predseda veriteľského výboru a skonštatoval, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci jeho členovia.

Prítomní členovia navrhli program zasadnutia veriteľského výboru. Následne bolo uskutočnené
hlasovanie o schválení programu zasadnutia veriteľského výboru s výsledkom hlasovania:
Za: 3 hlasy.
Proti: 0 hlasov.
Zdržal sa: 0 hlasov.

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
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. októbra 2011

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

1.

Otvorenie.

2.
Diskusia ohľadom spôsobu predaja hnuteľných vecí vstavaných v objekte Shopping
palace Bratislava, v.o.s..
3.
Vyjadrenie veriteľského výboru k možnosti uplatnenia odporovateľných právnych úkonov
a ďalšieho postupu konkurzného konania.
4.

Záver.

K bodu 2.)
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor zaviazal správcu vyžiadať si záväzné stanovisko od veriteľa Shopping Palace
Bratislava, v.o.s. vo veci finančného vysporiadania investícii (technického zhodnotenia) úpadcu
v piestoroch veriteľa Shopping Palace Bratislava, v.o.s..

K bodu 3.)
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor zaviazal správcu preskúmať zmluvnú dokumentáciu ohľadom predaja
nehnuteľnosti úpadcu.

K bodu 4.)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný
o 12,00 hod. a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 19.10.2011 zapísal substitučný právny zástupca predsedu veriteľského výboru :

JUDr. Miroslav Horváth

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 203/2011

Deň vydania: 21. októbra 2011

K011769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HARRY, s. r. o, v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 135, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 477 010
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2011 S1365
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Predseda:

Ladislav Rusnák

Dátum konania:

19. 10. 2011

Miesto konania:

Slovenská 69, Prešov

Doba konania:

10.00 hod. – 10.30 hod.

Prítomní:

podľa listiny prítomných

Program:
1. Prezentácia a otvorenie.
2. Schválenie alebo zamietnutie predloženého návrhu plánu.

K bodu 1 – Prezentácia a otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru. Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia
prítomných členov veriteľského výboru a ďalších prizvaných osôb.
K bodu 2 – Schválenie alebo zamietnutie predloženého návrhu plánu
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že každému členovi veriteľského výboru bol plán
v zákonnej lehote predložený. Vyzval členov veriteľského výboru, aby v zmysle § 144 ods. 1 ZKR
vyjadrili k predloženému návrhu plánu. Nikto z členov veriteľského výboru nepredniesol výhrady voči
dlžníkom predloženému plánu.
Následne sa prikročilo k hlasovaniu.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 3
Proti: 0

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: 21. októbra 2011

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. l:
Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh plánu reštrukturalizácie a žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze v zmysle § 144 ods. 3 ZKR. Zároveň veriteľský výbor odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, hlasovali za jeho prijatie.
Ladislav Rusnák, predseda veriteľského výboru
Ing. Eva Orbanová, správca

K011770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IT - TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/29/2010s1177
Spisová značka súdneho spisu:
26K/29/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z druhej schôdze veriteľov
Úpadcu IT-TRANS, s.r.o., Sládkovičova 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 202 096

Miesto konania : Košice , Hlavná 81/A , Košice
Termín konania : 18.10.2011
Začiatok schôdze : 10:00 hodine

Predseda schôdze :Ing. Jana Kollárová
Zapisovateľ : Ing. Jarmila Palenčárová
Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná správcom konkurznej podstaty Ing. Janou Kollárovou
prostredníctvom zverejnenia termínu , miesta konania a programu schôdze v Obchodnom vestníku SR
č. 188/2011 zo dňa 30.09.2011
Schôdzu otvoril a viedol správca konkurznej podstaty – Ing. Jana Kollárová ako predsedajúci

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 203/2011

Deň vydania: 21. októbra 2011

Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili

Veriteľ č.3
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ,Štefanikovo námestie 1,052 51 Spišská Nová Ves , IČO :
35 937 874 , zástupca : JUDr. Vladimír Jelínek, ,č. OP:ST 255269, na základe poverenia na
zastupovanie.
Celkom prihlásené : 1 216,64 €, počet hlasov 1 217 čo činí 0,95 %. hlasov veriteľov.
Veriteľ č. 4
DR SR Banská Bystrica, DR Spišská Nová Ves, Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves
zástupca : Mgr. Jana Faixová ,č. OP:SP 645 551., na základe plnomocenstva na zastupovanie
Celkom prihlásené : 113 003,05 €, počet hlasov 113 003 čo činí 88,33 %. hlasov veriteľov.

Veriteľ č.9
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
zástupca : JUDr. Garčár Dušan ,č. OP: EA 073075 na základe plnomocenstva na zastupovanie
Celkom prihlásené : 7.742,25 €, počet hlasov 7 742,čo činí 6,05% hlasov veriteľov.
Schôdza veriteľov bola uznášania schopná v zmysle § 35 ods. 3 ZKR, nakoľko sú prítomní 3veriteľia
oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať .
Schôdza veriteľov sa riadila nasledovným programom :
1. 1.
Prezentácia a otvorenie
Správca privítal prítomných veriteľov . Predsedkyňa konštatovala, že veritelia boli zákonným
spôsobom oboznámení s termínom, časom , miestom konania schôdze a schôdza bola riadne zvolaná
zverejnením v obchodnom vestníku č. 188/2011 zo dňa 30.09.2011. Prezentácia sa uskutočnila
o10:00 hod. , podľa prezenčnej listiny , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. Správca zároveň
podal prítomným veriteľom informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a zároveň veriteľov poučil o ich
právach a povinnostiach spojených s ich účasťou na veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach
v zmysle § 35, §36. §37 ZKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali : 121962. hlasov
Proti hlasovali: 0 hlasov
Zdržali sa hlasovania : 0 hlasov
Za prijatie uznesenia č.1 hlasovalo :121962 hlasov

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: 21. októbra 2011

Uznesenie č. 1
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu
a poučení o hlasovaní v zmysle §35,§36,§37 ZKR.
Námietky neboli vznesené.

2 . Hlasovanie o návrhu na ukončenie konkurzu pre nedostatok majetku
Správca predniesol správu a pokračovaní konkurzu a navrhol zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku.

Hlasovanie:
Za hlasovali : 0 hlasov
Proti hlasovali: 121962 hlasov
Zdržali sa hlasovania : 0 hlasov

Za prijatie uznesenia č.2 Hlasovalo :121962 hlasov

Uznesenie č. 2
Schôdza konkurzných veriteľov zamieta návrh na ukončenie konkurzu pre nedostatok majetku
a ukladá správcovi konkurznej podstaty došetriť miesto pobytu konateľa spoločnosti IT TRANS s. r. o
v mieste bydliska cez mestskú časť Košice staré mesto a skonfrontovať stanovisko dopravného
inšpektorátu ohľadom návesu na , ktorý má záložné právo DÚ Sp. Nová Ves .
S otázkami:
1. kedy došlo k prevodu uvedeného návesu ?
2.koho bolo prevedený uvedený náves ?

Námietky neboli vznesené.

3.Rôzne
Správca predniesol správu o svojej doterajšej činnosti odo dňa vyhlásenia konkurzu , v ktorej sa
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
Deň vydania: 21. októbra 2011
reštrukturalizácie
Správca predniesol správu o svojej doterajšej činnosti odo dňa vyhlásenia konkurzu , v ktorej sa
podrobne zaoberal všetkými úkonmi vykonanými do konania 2, schôdze veriteľov. Oboznámil
prítomných veriteľov, že úpadca nespolupracuje a vyhýba sa plneniu povinnosti v zmysle § 32 a § 73
ZKR. Keďže úpadca nespolupracuje, správca podal žiadosť na Obvodné oddelenie PZ v Košiciach
o prešetrenie trvalého bydliska . Okresné oddelenie PZ v Košiciach odpovedalo, že na adrese
uvedenej ako trvalé bydlisko , konateľ spoločnosti dlhodobo nebýva. V rámci tohto bodu boli
zodpovedané dopyty prítomných veriteľov.
OV 203/2011

Hlasovanie:
Za hlasovali : 121962 hlasov
Proti hlasovali:0 hlasov
Zdržali sa hlasovania : 0 hlasov
Za prijatie uznesenia č.2 hlasovalo 121962 hlasov :

Uznesenie č. 2
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania
konkurzu .
Námietky neboli vznesené.

1. 2.

Záver

Predsedkyňa vyzvala prítomných ,aby uplatnili námietky proti uzneseniam. Keďže zo strany
prítomných veriteľov neboli vznesené žiadne námietky proti prijatým
uzneseniam, predsedajúci poďakoval prítomným veriteľom za ich účasť na 1.schôdzi konkurzných
veriteľov a schôdzu ukončil o 10:30 hodine.

V Košiciach , dňa 18.10.2011
Ing. Jana Kollárová, správca

K011771
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 správcu:
JUDr Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2011-S964
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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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a
reštrukturalizácie
2K/9/2011-S964
2K/9/2011
Iné zverejnenie

Deň vydania: 21. októbra 2011

Konečný
rozvrh
výťažku
zo
všeobecnej
Celková
suma
výťažku
z
majetku
podliehajúceho
konkurzu:
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1 091,40 €

podstaty
2 616,26
€

Poučenie
správcu:
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Anny Dicvovej nar. 19.12.1966, Obrancov mieru 521/20, 064
01 Stará Ľubovňa, týmto zverejňujem v Obchodnom vestníku schválený konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v zmysle § 101 a § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Konkurzná podstata je tvorená sumou 2 616,26 € ktorá je tvorená prostredníctvom zabezpečenia a
speňaženia majetku úpadcu a to finančných prostriedkov na účte, zrážky zo mzdy úpadcu,
nevyčerpaný preddavok a kreditný úrok . Pohľadávky proti podstate v sume 1 091,40 €, sú tvorené
odmenou správcu (paušálnou odmenou a odmenou z výťažku 1% ) určenou v zmysle vyhlášky č.
665/2005 Z.z. v znení neskorších noviel vo výške 828,05€ , súdny poplatok vo výške 31,39 € a
ďalšími nákladmi konkurzu vzniknutými v jeho priebehu vo výške 231,96 €.

Vzhľadom na vyššie uvedené je výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov – 1 524,86€
Incidenčné žaloby voči správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo
rozhodujúcim zistenie pohľadávok správcom.
Z danej sumy budú uspokojovaní dvaja veritelia, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v súlade so
zákonom
č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a to pomerne podľa výšky uznaných prihlásených
pohľadávok
v konkurze.

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú veritelia
1.Slávko Kulanga, Mierová 2, 064 01 Stará Ľubovňa- 128,70 Eur

uspokojovaní

nasledovne:

2. ČSOB, a.s., Michalovská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 43 396 - 1 396,16 Eur

V stanovenej lehote neboli podané námietky voči návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K011772
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: 21. októbra 2011

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Pavol Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Váhom 235, 927 05 Dlhá nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2011 S489
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
súpisová zložka majetku: peňažná hotovosť úpadcu, súpisová hodnota: 2.000,-EUR, dôvod zapísania
majetku do súpisu: zoznam majetku úpadcu
súpisová zložka majetku: obchodný podiel úpadcu v spoločnosti Aquazona - Slovakia s.r.o., Hlavná 49,
Šaľa, IČO: 31 134 468, súpisová hodnota: 1.659,70 EUR, dôvod zapísania majetku do súpisu: správa
predbežného správcu

K011773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FANEKO, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 58/293, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 918
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2011 S1178
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
FANEKO, s.r.o., so sídlom: SNP 58/293, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika, IČO: 44 365 918
Sp. zn. súdneho spisu:

Sp. zn. správcovského spisu:

26R/3/2011

26R/3/2011 S1178

Miesto konania:
Popradská 68, 040 11 Košice – kancelária správcu

Dátum konania:

Čas konania:

Miestne príslušný súd:

18. októbra 2011

14.00 hod.

Okresný súd Košice I

Prítomní:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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a)

Deň vydania: 21. októbra 2011

Členovia veriteľského výboru:
1. Kolenčík Marián Ing., Ústredie 197, Oravská Lesná, predseda
2. Murín Štefan Mgr., Ľudovíta Štúra 774/38, Námestovo
3. P.S. ARCH s.r.o., Vajnorská 5, Bratislava, IČO 44727194, zastúpený konateľom Ing.
arch. Pavlom Škombárom

b)

Ing. Imrich Krupička, reštrukturalizačný správca

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Schvaľovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého dlžníkom
3. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril a viedol predseda veriteľského výboru Ing. Marián Kolenčík,
Ústredie 197, Oravská Lesná. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci traja jeho členovia, pričom prítomnosť členov bola
preukázaná vykonanou prezentáciou. Na dnešnom zasadnutí veriteľského výboru je prítomný tiež
správca Ing. Imrich Krupička, ktorý vypracoval posudok. Predseda veriteľského výboru oboznámil
prítomných, že dňa 18. októbra 2011 o 9.30 hod. mu dlžník doručil záverečný návrh plánu
reštrukturalizácie a predniesol návrh programu dnešného zasadnutia veriteľského výboru, ktorý bol
následne jednomyseľne schválený.
K bodu 2)
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že bezprostredne po doručení záverečného návrhu plánu
reštrukturalizácie o tejto skutočnosti oboznámil ostatných členov veriteľského výboru a správcu, pričom
bolo dohodnuté, že zasadnutie veriteľského výboru vo veci schválenia záverečného návrhu plánu
reštrukturalizácie sa uskutoční v sídle kancelárie správcu, ktorý vypracoval posudok. Následne otvoril
rozpravu o predloženom návrhu.
Po skončení rozpravy vyzval všetkých prítomných členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním
o schválení záverečného návrhu plánu reštrukturalizácie vyjadrili, či veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu predložený veriteľskému výboru dlžníkom dňa 18. októbra 2011 schvaľuje a
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom
žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Právo hlasovať využili všetci členovia veriteľského
výboru.
Výsledky hlasovania:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol predložený veriteľskému výboru
dlžníkom dňa 18. októbra 2011 schvaľuje. Účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať
odporúča, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu o zvolanie schvaľovacej
schôdze.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K bodu 3)
Zasadnutie veriteľského výboru po vyčerpaní programu ukončil jeho predseda Ing. Marián Kolenčík,
ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.
V Košiciach, 18. októbra 2011
Zapísal Kolenčík Marián Ing., predseda veriteľského výboru

K011774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KURZ Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 292, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 370 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M. Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2010 S647
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisnej zložky majetku:

Hnuteľná vec
Popis :
Kovový odpad
Spoluvlastnícky podiel:

1/1, Súpisová hodnota majetku : 1.
000.- EUR.

K011775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Švajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 157, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1950
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Žilina, Hurbanova 4,
010 01 Žilina
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Žilina, Hurbanova 4,
010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 10/2011 S1240
OV 203/2011

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

3K 10/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Pozemok: Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²): 6034; obec: Liptovská Teplá;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1430; parcelné číslo:
1301/501; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota majetku: 2,50 €
Pozemok: Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²): 2588; obec: Liptovská Teplá;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1430; parcelné číslo:
1301/505; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota majetku: 1,50 €
Pozemok: Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²): 1367; obec: Liptovská Teplá;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1430; parcelné číslo:
1301/506; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota majetku: 1,50 €
Pozemok: Druh pozemku: orná pôda; výmera (m²): 306; obec: Liptovská Teplá; štát:
SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1431; parcelné číslo:
1301/502; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota majetku: 1,10 €
Pozemok: Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera (m²): 5169; obec: Liptovská
Teplá; štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1431;
parcelné číslo: 1301/504; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota
majetku: 3,50 €
Pozemok: Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera (m²): 435; obec: Liptovská
Teplá; štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1432;
parcelné číslo: 1301/503; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota
majetku: 1,10 €
Pozemok: Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²): 696425; obec: Liptovská
Teplá; štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 1489;
parcelné číslo: 1303/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936; súpisová hodnota
majetku: 5,50 €
Pozemok: Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²): 1434; obec: Liptovská Teplá;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Liptovská Teplá; čísla LV: 2141; parcelné číslo:
1301/507; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/936. súpisová hodnota majetku: 1,50 €

K011776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLASTLINE NOVA, s.r.o.," v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 030 023
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2011 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 53,11 EUR
Dlžník: PeadDr. Húšťava Štefan, Škultétyho 89, IČO: 00 550 610, 990 01 Veľký Krtíš
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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Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000072

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 529,42 EUR
Dlžník: MPS-Miklušová Štefánia, Venevská 768/12, IČO: 34 922 016, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000074

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 56,40 EUR
Dlžník: BRAND IMAGE s.r.o., Škultétyho 89, IČO: 36 058 653, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000076

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 133,- EUR
Dlžník: ALEX RV s.r.o., Hlavná 43, IČO: 36 572 489, 049 41 Pača
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000075

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 79,67 EUR
Dlžník: Milan Macík MIRARS, Novohradská 998/18, IČO: 14 237 318, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000079

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 139,18 EUR
Dlžník: Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107, IČO: 34 924 221, 991 41 Čelovce
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000078

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Súpisová hodnota majetku: 79,67 EUR
Dlžník: Milan Macík MIRARS, Novohradská 998/18, IČO: 14 237 318, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000089

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 139,18 EUR
Dlžník: Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107, IČO: 34 924 221, 991 41 Čelovce
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000088

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 529,42 EUR
Dlžník: MPS-Miklušová Štefánia, Venevská 768/12, IČO: 34 922 016, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000090

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 133,- EUR
Dlžník: ALEX RV s.r.o., Hlavná 43, IČO: 36 572 489, 049 41 Pača
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000091

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 53,11 EUR
Dlžník: PeadDr. Húšťava Štefan, Škultétyho 89, IČO: 00 550 610, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000093

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 340,37 EUR
Dlžník: GRAVPLAST s.r.o., Potravinárska 1, IČO: 36 671 959, 979 01 Rimavská Sobota
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000095

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 56,40 EUR
Dlžník: BRAND IMAGE s.r.o., Škultétyho 89, IČO: 36 058 653, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000094

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 139,18 EUR
Dlžník: Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107, IČO: 34 924 221, 991 41 Čelovce
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000096

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 529,42 EUR
Dlžník: MPS-Miklušová Štefánia, Venevská 768/12, IČO: 34 922 016, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000098

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 79,67 EUR
Dlžník: Milan Macík MIRARS, Novohradská 998/18, IČO: 14 237 318, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000097

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 133,- EUR
Dlžník: ALEX RV s.r.o., Hlavná 43, IČO: 36 572 489, 049 41 Pača
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000099

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 53,11 EUR

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Dlžník: PeadDr. Húšťava Štefan, Škultétyho 89, IČO: 00 550 610, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000101

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 56,40 EUR
Dlžník: BRAND IMAGE s.r.o., Škultétyho 89, IČO: 36 058 653, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000102

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 139,18 EUR
Dlžník: Jaroslav Kristín COMET, Čelovce 107, IČO: 34 924 221, 991 41 Čelovce
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000103

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 79,67 EUR
Dlžník: Milan Macík MIRARS, Novohradská 998/18, IČO: 14 237 318, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000104

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 529,42 EUR
Dlžník: MPS-Miklušová Štefánia, Venevská 768/12, IČO: 34 922 016, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000105

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 133,- EUR
Dlžník: ALEX RV s.r.o., Hlavná 43, IČO: 36 572 489, 049 41 Pača
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000106

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 56,40 EUR
Dlžník: BRAND IMAGE s.r.o., Škultétyho 89, IČO: 36 058 653, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000108

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 205,- EUR
Dlžník: Peter Pavlovkin s.r.o., Horné príbelce 43, IČO: 45 656 231, 991 25 Príbelce
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000092

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 576,- EUR
Dlžník: INDUSTRY PLASTIC SLOVAKIA s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000085

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 96,- EUR
Dlžník: INDUSTRY PLASTIC SLOVAKIA s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000084

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 240,- EUR
Dlžník: INDUSTRY PLASTIC SLOVAKIA s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry za nájom č. Fa 2011000086

K011777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kubov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 83/13, 059 41 Tatranská Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 189 779
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
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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Sídlo správcu:

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov, Slovenská
ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

1. Pozemok; Parcela registra „C“; Druh: Záhrady; Obec: Madunice; Okres: Hlohovec;
Štát: Slovenská republika; Kat. úz.: Madunice; LV: 49; parc.: 1773/268; Výmera: 384
m²; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 – majetok v BSM; súpisová hodnota majetku: 2.500 €
2. Pozemok; Parcela registra „C“; Druh: Zastavané plochy a nádvoria; Obec: Madunice;
Okres: Hlohovec; Štát: Slovenská republika; Kat. úz.: Madunice; LV: 49; parc.:
1773/279; Výmera: 143 m²; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 – majetok v BSM; súpisová
hodnota majetku: 1.300 €
3. Pozemok; Parcela registra „C“; Druh: Zastavané plochy a nádvoria; Obec: Madunice;
Okres: Hlohovec; Štát: Slovenská republika; Kat. úz.: Madunice; LV: 49; parc.: 1842;
Výmera: 186 m²; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 – majetok v BSM; súpisová hodnota
majetku: 1.500 €
4. Stavba; Popis: rodinný dom; Obec: Madunice; Okres: Hlohovec; Štát: Slovenská
republika; Kat. úz.: Madunice; LV: 49; Súp. č.: 208; Č. parc.: 1773/279 a 1842;
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 – majetok v BSM; súpisová hodnota majetku: 27.000 €

K011778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRENDTEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 102 604
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 18B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/17/2010 S167
Spisová značka súdneho spisu:
28K/17/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca úpadcu TRENDTEX, s.r.o. v konkurze, IČO: 34 102 604, Opatovská 12, Trenčín 911 01
ponúka na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku publikovanom v Obchodnom vestníku č.
128B/2010. Predmetom predaja sú hnuteľné veci tvoriace všeobecnú podstatu, ktoré sa speňažujú
jednotlivo.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod.
vyzdvihnúť na adrese správcu zoznam majetku určeného na predaj, a to za úhradu v sume 3,- € za
jednotlivý výtlačok. Majetok sa predáva priamym predajom z voľnej ruky za najvyššiu ponúknutú cenu,
pričom neprimerane nízku ponuku môže správca odmietnuť.
Ponuky je možné posielať do 07.11.2011 do 15,00 hod. na adresu správcu (JUDr. Darina Válková,
Dolný Šianec 18B, 911 01 Trenčín, tel.: 0903460299) spolu s aktuálnym výpisom z obchodného
(živnostenského) registra nie starším ako 30 dní v zalepenej obálke s výrazným označením:
Ponuka-konkurz 28K/17/2010–neotvárať - VP.
Otváranie obálok sa uskutoční na Okresnom súde v Trenčíne, č.d. 614 dňa 08.11.2011 o 8,30 hod.
za účasti súdu vykonávajúceho funkciu veriteľského výboru. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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za účasti súdu vykonávajúceho funkciu veriteľského výboru. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo
dňa otvorenia obálok.
OV 203/2011

JUDr.Darina Válková, správca

K011779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRENDTEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 102 604
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 18B, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/17/2010 S167
Spisová značka súdneho spisu:
28K/17/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca úpadcu TRENDTEX, s.r.o. v konkurze, IČO: 34 102 604, Opatovská 12, Trenčín 911 01
ponúka v 5. kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
publikovanom v Obchodnom vestníku č. 126B/2010 zo dňa 1.7.2010. Predmetom predaja sú
hnuteľné veci tvoriace oddelenú podstatu v celkovej hodnote 76.997,- €.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní si môžu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00
hod. vyzdvihnúť na adrese správcu podmienky ponukového konania, ktorých súčasťou bude zoznam
majetku určeného na predaj, a to za úhradu v sume 3,- € za jednotlivý výtlačok.
Ponuky je možné posielať do 07.11.2011 do 15,00 hod. na adresu správcu (JUDr. Darina Válková,
Dolný Šianec 18B, 911 01 Trenčín, tel.: 0903460299) spolu s aktuálnym výpisom z obchodného
(živnostenského) registra nie starším ako 30 dní a dokladom o zaplatení zálohy v zalepenej obálke
s výrazným označením: Ponuka-konkurz 28K/17/2010–neotvárať. V 5. kole sa majetok predáva za
najvyššiu ponuku. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 08.11.2011 o 12,00 hod. za
účasti oddeleného veriteľa. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. V prípade
porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny. Bližšie podmienky spolu so zoznamom majetku sú uvedené
v Podmienkach pre 5. kolo ponukového konania.
JUDr.Darina Válková, správca

K011780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámocká spoločnosť, akciová
spoločnosť "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
oddelená podstata: CHILLIES, s.r.o.:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu: 2623171497/1100 - preplatok z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním nebytového
priestoru na Zámockej ulici č. 32, Nebytový priestor 12PP1
Súpisová hodnota majetku: 92,67 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu: 2623171497/1100 - preplatok z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním nebytového
priestoru na Zámockej ulici č. 32, Nebytový priestor - garáž PP27
Súpisová hodnota majetku: 37,79 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu: 2623171497/1100 - preplatok z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním nebytového
priestoru na Zámockej ulici č. 30, Nebytový priestor Sklad PP16
Súpisová hodnota majetku: 25,03 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

K011781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámocká spoločnosť, akciová
spoločnosť "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
za obdobie 7,8/2011
Súpisová hodnota majetku: 27,37 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 8/2011 JUDr.
Ladislavom Jakubcom - súdny exekútor, IČO: 31 782 361, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava

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

31

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 203/2011

Deň vydania: 21. októbra 2011

Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 8/2011
spoločnosťou SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, so sídlom Zámocká 22, 811 01
Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 8/2011
spoločnosťou Pelican, s.r.o., IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 8/2011
spoločnosťou Palisády Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 9/2011
spoločnosťou Pelican, s.r.o., IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 9/2011 JUDr.
Ladislavom Jakubcom - súdny exekútor, IČO: 31 782 361, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 9/2011
spoločnosťou SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, so sídlom Zámocká 22, 811 01
Bratislava

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

32

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 203/2011

Deň vydania: 21. októbra 2011

Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 9/2011
spoločnosťou Palisády Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 6,7/2011
Adriánou Bederovou - AB NAILS, IČO: 41 982 550, Vážska 7, 821 07 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 480 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 10/2011
spoločnosťou SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, so sídlom Zámocká 22, 811 01
Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 10/2011 JUDr.
Ladislavom Jakubcom - súdny exekútor, IČO: 31 782 361, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 120 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 10/2011
spoločnosťou Palisády Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu za obdobie 10/2011
spoločnosťou Pelican, s.r.o., IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K011785
Spisová
značka:

Deň vydania: 21. októbra 2011

2K/44/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: DUOSAT, spol. s.r.o., so sídlom
Záhorácka 2, 811 04 Bratislava, IČO: 00 643 831, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: DUOSAT, spol. s.r.o., so sídlom Záhorácka 2, 811 04 Bratislava, IČO: 00 643 831
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: DUOSAT, spol. s.r.o., so sídlom Záhorácka 2, 811 04
Bratislava, IČO: 00 643 831.
Súd návrh na uznanie konkurzu za malý zamieta.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jarmila Záhradníková, so sídlom kancelárie Pluhová 78,
831 03 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších
predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
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
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
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5. Veriteľ,
ktorého pohľadávka voči úpadcovi
je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len
reštrukturalizácie
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).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo
sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že
zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§
29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v
deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v
deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval
ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí
obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2011
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011786
Spisová
značka:

3K/73/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Káčer KAMA, Svätoplukova 1022/11, 903 01 Senec, IČO: 32 826 885, DIČ: 1020241959, správcom ktorého
je JUDr. Eva Červeňanská, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/a, 831 03 Bratislava, o návrhu na
odvolanie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Evu Červeňanskú, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/a, 831 03 Bratislava,
značka správcu: S1135 z funkcie správcu úpadcu: Marián Káčer - KAMA, Svätoplukova 1022/11, 903
01 Senec, IČO: 32 826 885, DIČ: 1020241959.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K011787
Spisová
značka:

3K/13/2011
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A.M.AXON spol.
s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 184, správcom ktorého je JUDr.
Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Bazová 8, 821 08 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom kancelárie Bazová 8, 821
08 Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 6.638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K011788
Spisová
značka:

26K/33/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Martin Hamaďák, nar. 29.11.1987,
bytom Hlboká 720/14, 919 43 Cífer, právne zast. Mgr. Jurajom Kindlom, Námestie slobody 10, 811
06 Bratislava proti dlžníkovi: ALLTEC & GLOBTECH Co, s.r.o., so sídlom Jána Hollého 1/698, 071
01 Michalovce, IČO: 36 230 049 o priznaní odmeny predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040
01 Košice odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho
14, 040 01 Košice náhradu preukázaných výdavkov vo výške 254,40 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Ing. Ján Korčmároš, so
sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v
sume 918,28 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 21.06.2011 položka
denníka D11- 65/11, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému
súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a
Okresný súd Košice I dňa 14.10.2011

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Okresný súd Košice I dňa 14.10.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K011789
26K/32/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Rádio TAXI - spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice, so sídlom Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 17 147 964 o vrátení zostatku
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 995,82 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 995,82 EUR zložiteľovi preddavku: Rádio TAXI spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 17 147 964
vedený pod položkou denníka D11-56/11 na účet č. 109180658/0900, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 14.10.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011790
Spisová
značka:

26K/5/2009

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PROFITUBE spol. s.r.o., so
sídlom Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 026 042 uznesením zo dňa 16.09.2011 č.k. 26K/5/20093481 povolil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55, IČO: 35 937 874.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2011.

Okresný súd Košice I dňa 14.10.2011
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K011791
Spisová
značka:

26K/29/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Oliver Vaško, nar.
27.12.1954, trvale bytom Starozagorská 41, Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému
správcovi takto
rozhodol

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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O p r a v u j e tretí výrok uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 26K/29/2011-144 zo dňa
31.08.2011 tak, že tretí výrok uvedeného uznesenia bude znieť nasledovne:
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Dana
Husťáková, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice odmenu v sume 548,94 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 03.06.2011 položka denníka D11 - 60/11, do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný súd Košice I do 15 dní odo dňa jeho
doručenia, v 2 písomných vyhotoveniach (§ 204 ods. 1 O.s.p.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 17.10.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011792
31K/44/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Dr. Heinz Fischer, narodený 12.05.1955, bytom Pri
strelnici 757/3, 949 01 Nitra, likvidátor dlžníka: Join Medical s.r.o., so sídlom Hlavná 1409/48, 952 01
Vráble, IČO: 36 561 282, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Join Medical s.r.o., so sídlom
Hlavná 1409/48, 952 01 Vráble, IČO: 36 561 282 takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka Join Medical s.r.o., so sídlom Hlavná 1409/48, 952 01
Vráble, IČO 36 561 282.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 14. 10. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K011793
31K/34/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: VOLKSBANK Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9,
810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom
Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 853 186, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EDVA,
s.r.o, so sídlom M.R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, IČO: 31 448 534, takto
rozhodol

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
40

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 203/2011

Deň vydania: 21. októbra 2011

Súd ustanovuje dlžníkovi EDVA, s.r.o, so sídlom M.R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, IČO 31 448
534, predbežného správcu Ing. Róberta Barana, adresa kancelárie Novozámocká 4, 949 05 Nitra.
Súd ukladá predbežnému správcovi:
- zistiť hodnotu majetku dlžníka,
- preskúmať dlžníkove obchodné knihy,
- preskúmať dlžníkove právne úkony z hľadiska odporovateľnosti,
- vykonať právny rozbor pohľadávok.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o zistenej hodnote majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch a predložiť ju súdu v lehote do 11.11.2011.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 14. 10. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K011794
Spisová
značka:

1K/48/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mestský podnik služieb, s.r.o. Hanušovce
n/T., so sídlom Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
IČO: 36 456 128, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Jána Ninčáka, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné do
funkcie predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 10 dní a do 20 dní odo dňa
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu predložiť súdu najneskôr do
28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011795
Spisová
značka:

1R/11/2010

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : EUROPEAN TRADING, s.r.o., so
sídlom Duklianska 2840, Bardejov, IČO: 36 481 262, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného
plánu dlžníka zo dňa 15.6.2001, o odvolaní právneho zástupcu dlžníka EUROPEAN TRADING,
s.r.o., - advokátska kancelária VALAŠIK&PARTNERS, s.r.o., ul. 29 augusta 5, Bratislava, proti
uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 1R/11/2010-392 zo dňa 30.6.2011 takto
rozhodol
Z r u š u j e a v r a c i a okresnému súdu na ďalšie konanie.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 13.9.2011
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K011796
1K/41/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu EURO-FLIPPER, spol. s
r.o., so sídlom Ľubická cesta 2, 060 01 Kežmarok,
IČO: 31 722 032, správcom
ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K011797
29K/44/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom V. B.
Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, o vrátení preddavku, takto
rozhodol
Petrovi Balážovi, bytom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery sa v r a c i a preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 EUR, zaúčtovaný pod pol. 18a
79/11 prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu
0374092413/0900.
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila Petrovi
Balážovi, bytom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 EUR zaúčtovaný pod položkou reg. 18a 79/11 na
číslo účtu 0374092413/0900.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K011798
Spisová
značka:

29K/7/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v konkurze so sídlom Trenčianska 28, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 31 412 483, uznesením č.k. 29K/7/2010-1974 zo dňa 20.9.2011 povolil vstup obchodnej
spoločnosti KONTO s.r.o. so sídlom Kominárska
2-4, 839
09 Bratislava, IČO 31 600 166 do
Sekcia edičných
činností
Redakciazistenej
Obchodného
vestníka pôvodného veriteľa PODAK, a.s. so
konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávky
Sídlo
redakcie:
12,294
Bratislava
sídlom Holubyho 2, 915 01 Nové
Mesto
nad Námestie
Váhom,slobody
IČO 36
578, vedenej v konečnom zozname
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v konkurze so sídlom Trenčianska 28, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 31 412 483, uznesením č.k. 29K/7/2010-1974 zo dňa 20.9.2011 povolil vstup obchodnej
spoločnosti KONTO s.r.o. so sídlom Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, IČO 31 600 166 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi zistenej pohľadávky pôvodného veriteľa PODAK, a.s. so
sídlom Holubyho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 294 578, vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 244.

OV 203/2011

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2011.
Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník
K011799
Spisová
značka:

29K/7/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Strojstav Nové Mesto nad Váhom a.s. v konkurze so sídlom Trenčianska 28, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 31 412 483, uznesením č.k. 29K/7/2010-1978 zo dňa 20.9.2011 povolil vstup obchodnej
spoločnosti KONTO s.r.o. so sídlom Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, IČO 31 600 166 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi zistenej pohľadávky pôvodného veriteľa NOVOMES,
a.s. so sídlom Trenčianska 1887/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 294 241, vedenej v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 234.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2011.
Okresný súd Trenčín dňa 17.10.2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník
K011800
36K/5/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CENTRA spol. s r.o., IČO: 34 096 451,
Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.
25/T, odd.: Sro, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi CENTRA spol. s r.o., IČO: 34 096 451, Šoltésova 22, 920 01
Hlohovec, predbežného správcu JUDr. Tibora Timára, so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 915/9, 927
01 Šaľa.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať 3 správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonov, a to tak, že prvú správu podá predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu podá do 20 dní od ustanovenia do funkcie a tretiu 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 14.10.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011801
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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K011801
Spisová
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25K/30/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INTERIER EXTERIER
s.r.o., so sídlom: Matúškovská cesta 1413, 924 01 Galanta, IČO: 36 817 040, zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 20461/T, odd.: Sro, správcom ktorého je BMK Konkurz,
k.s., IČO: 44 434 774, so sídlom kancelárie: Vajanského 23/B, 917 01 Trnava, o odmene správcu do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, BMK Konkurz, k.s., IČO: 44 434 774, so sídlom kancelárie:
Vajanského 23/B, 917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
prostredníctvom Okresného súdu Trnava.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis
zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.10.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K011802
31K/11/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KFZ Sys, s.r.o., IČO:
36 814 148, Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná č. 6, 927 01 Šaľa, o návrhu THORPE CORPORATION LTD., Suite 13, First Floor,
Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, IČO: 063 512, zast. JUDr.
Tomášom Kohútom, Nográdyho 561/6, 960 01 Zvolen, o potvrdenie prevodu pohľadávky od veriteľa
MEDIATION KMCH, s.r.o., IČO: 35 952 989, 951 91 Hosťovce 217, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa MEDIATION KMCH, s.r.o., IČO: 35 952 989,
951 91 Hosťovce 217 na veriteľa THORPE CORPORATION LTD., Suite 13, First Floor, Oliaji Trade
Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, IČO: 063 512, v celkovej výške
172.578,84 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do
15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
edičných
činností
sleduje, musí byť podpísané a datované.Sekcia
Odvolanie
treba
predložiť súdu s potrebným počtom
Obchodného
rovnopisov a prílohami tak, aby jedenRedakcia
rovnopis
zostal navestníka
súde a aby každý účastník dostal jeden
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
rovnopis ak je potrebné. Ak účastník
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.10.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011803
25K/27/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kornel Píver, nar.
31.07.1968, bytom: Agátova 6, 929 01 Dunajská Streda, o odmene a výdavkoch predbežného
správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Alexandrovi Florišovi, so sídlom kancelárie:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, odmenu vo výške 165,97 eura a úhradu preukázaných výdavkov vo
výške 199,59 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 365,56 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod účtovným dokladom: 166611, pol. reg. D14a3211 , a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom
rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.10.2011
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K011804
31K/38/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNITED BAKERIES
CAPITAL, a.s., IČO: 35 742 909, so sídlom
Gazdovský
rad 1587, 931 01 Šamorín, zapísaný v
Sekcia
edičných činností
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
č. 10120/T,
Redakcia vložka
Obchodného
vestníka odd.: Sa, zastúpený: Advokátska
SídloTurčianska
redakcie: Námestie
slobody
12, BratislavaIČO: 35 913 754, správcom
kancelária Slivka & Lečková, s.r.o.,
16, 821
09 Bratislava,
č. 02/52PhD.,
49 65 34-6,
www.justice.gov.sk
majetku ktorého je: Ing. Miroslav Tel.
R. Šefčík
so sídlom
kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNITED BAKERIES
CAPITAL, a.s., IČO: 35 742 909, so sídlom Gazdovský rad 1587, 931 01 Šamorín, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10120/T, odd.: Sa, zastúpený: Advokátska
kancelária Slivka & Lečková, s.r.o., Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 35 913 754, správcom
majetku ktorého je: Ing. Miroslav R. Šefčík PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: UNITED BAKERIES CAPITAL, a.s., IČO: 35 742 909,
so sídlom Gazdovský rad 1587, 931 01 Šamorín, 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011805
9K/4/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRACHÁREŇ spol. s
r.o., IČO: 36 220 906, Radlinského 10, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 10289, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom
kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu,
takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Stanislava Volára, so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany, z funkcie správcu úpadcu: PRACHÁREŇ spol. s r.o., IČO: 36 220 906, Radlinského 10,
Trnava.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011806

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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36R/2/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ADIMEX, s.r.o., IČO: 36 238 279,
Chovateľská 5, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vl. č.: 12148/T, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: ADIMEX, s.r.o., IČO: 36 238 279, Chovateľská 5, 917
01 Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11,
917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho
právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo
nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 eur,
l)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20.000 eur, ak nejde o
plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom,
m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné
uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
o)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky,
p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v
konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v
prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd.
Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v
reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
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prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v
reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky 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 reštrukturalizácii neprihliada a
pohľadávka z nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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, zabezpečená
pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie
právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii neprihliada. 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
reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu
nezahŕňa. 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. 8a) 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. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak
veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na
súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii 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 reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do
reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. 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 (zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj 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 veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na
doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo
doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť
údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje,
dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa 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
Tel. č. 02/52 49 65 34-6, www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. októbra 2011

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2011
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011807
1R/1/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania voči dlžníkovi: Diverso
Žilina, s.r.o., Bulharská 8526/2, 010 08 Žilina, IČO: 36 287 199, uznesením č.k. 1R/1/2011-143 zo
dňa 6.6.2011 zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2011.
V Žiline, dňa 17.10.2011

Okresný súd Žilina dňa 17.10.2011
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K011808
1K/2/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TOPCHEM, s.r.o.,
Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 830 115, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so
sídlom kancelárie: Na stanicu 16, 010 09 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 242.036,55 €, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Sociálnej poisťovni, a.s., so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka /§ 26 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 14.10.2011
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K011809
1K/34/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Flowarys s.r.o.,
Belanská 595, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 820 547, správcom ktorého je: PhDr. Ing. František
Bilčík, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej
Sekcia
činností
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21,edičných
Bratislava,
IČO: 35 776 005, na vstup do konania,
Redakcia Obchodného vestníka
takto
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 21. októbra 2011
reštrukturalizácie
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Flowarys s.r.o.,
Belanská 595, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 820 547, správcom ktorého je: PhDr. Ing. František
Bilčík, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konania,
takto

OV 203/2011

rozhodol

P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č.
8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, a to v časti všetkých prihlásených pohľadávok vo výške
476.838,93 eur.
Sociálnej poisťovni, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 14.10.2011
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K011810
2NcKR/1/2007
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUDr. Roman Husár, nar. 4.6.1955, 013 13
Rajecké Teplice - Poluvsie č. 178, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka JUDr. Romana Husára, nar. 4.6.1955, bytom 013 13 Rajecké Teplice - Poluvsie č. 178, o d d
l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 14.10.2011
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K011811
3K/21/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci zastaveného konkurzného konania dlžníka: Miroslav Jurášek, s
miestom podnikania Stavbárska 3/7, 036 01 Martin, IČO: 33775486, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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vydania: 21. októbra 2011
OV
203/2011
Okresný
súd Žilina, v právnej veci zastaveného
konkurzného konania Deň
dlžníka:
Miroslav Jurášek, s
reštrukturalizácie
miestom podnikania Stavbárska 3/7, 036 01 Martin, IČO: 33775486, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto

rozhodol
I. O p r a v u j e prvý výrok výrokovej časti a odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 3K
21/2010-45 zo dňa 16.12.2010 v časti priznanej odmeny tak, že namiesto nesprávne uvedenej
priznanej sumy odmeny „vo výške 165,97 EUR“ má byť správne uvedené: „vo výške 197,50 EUR“.
II. O p r a v u j e druhý výrok výrokovej časti a odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Žilina č.k.
3K 21/2010-45 zo dňa 16.12.2010 v časti výšky preddavku, ktorá má byť vrátená jeho zložiteľovi tak,
že namiesto nesprávne uvedenej sumy „vo výške 424,73 EUR“ má byť správne uvedené: „vo výške
393,20EUR“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /
Okresný súd Žilina dňa 14.10.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011812
4K/28/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR Banská Bystrica, so sídlom ul. Nová 13, 975 61 Banská Bystrica, vo veci Daňového úradu Dolný
Kubín, so sídlom Kohútov sad 1750/10, 026 80 Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Gabriela Štepitová, nar. 15.10.1965, bytom Bysterecká 2066/15, Dolný Kubín, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie dlžníka: Gabriela Štepitová, nar. 15.10.1965, bytom Bysterecká
2066/15, Dolný Kubín.
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 14.10.2011
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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K011782
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 11K 75/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Vatrt – LTG, Hrušové 571,
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 493 212
Súd zverejňuje iné:
č.k. 11K 75/2004 - 293
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Ľuboš Vatrt – LTG, Hrušové 571, 916 11
Bzince pod Javorinou, IČO: 34 493 212 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr.
Štefanom Martinkovičom, Saratovská 2A, P.O.BOX 19, 840 02 Bratislava 4, o návrhu správcu na
zvolanie schôdze veriteľov, takto
rozhodol:
Súd

zvoláva

schôdzu konkurzných veriteľov s programom:

1. Oboznámenie sa so stavom konkurzného konania.
2. Návrh ďalšieho postupu v konaní t.j. splatenie pohľadávky vo výške 41.781,67 Eur
(1.258.714,67 Sk) splácaním splátkami úpadcu, alebo predajom pohľadávky mimo dražby
verejným ponukovým konaním.
3. Schválenie doplňujúceho plánu speňaženia.

na deň 14.11.2011 o 11.45 hod., č. dv. 37/prízemie,
na Krajskom súde v Bratislave ( budova Justičného paláca ), Záhradnícka 10, Bratislava.
V prípade, ak schôdza konkurzných veriteľov nebude uznášania schopná alebo neschváli
doplňujúci plán speňaženia, súd zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov s rovnakým programom na
deň 14.11.2011 o 13.15 hod., na č.dv. 37/prízemie, na Krajskom súde v Bratislave (budova
Justičného paláca), Záhradnícka 10, Bratislava.
Správca konkurznej podstaty predloží súdu doplňujúci plán speňaženia najneskôr 15
dní pred uskutočnením schôdze konkurzných veriteľov v zmysle § 27 ZKV.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc resp. poverenie na zastupovanie a
doklad totožnosti.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
V Bratislave, dňa 17.10.2011
JUDr. Lýdia Noskovičová

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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sudca

K011783
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36-24K 88/96
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Cinobaňa, "v konkurze", Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 195 952
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
V konkurznom konaní na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Cinobaňa, „v konkurze“,
Cinobaňa, IČO: 00 195 952, č.k. 36-24K 88/96 správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Gabriela
Bírošová, Moyzesova 939/46, Žilina predložila súdu konečnú správu o speňažovaní majetku
z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty zo dňa 30. 08. 2011.
Konečná správa a vyúčtovanie bude vyvesené na úradnej tabuli súdu do 5 dní od uverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu podať námietky proti konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny
a výdavkov správcu konkurznej podstaty v lehote do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej tabuli súdu.

V Banskej Bystrici, dňa 18. októbra 2011
JUDr. Ľubomír Gago
sudca

K011784
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36K 22/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADEIMPEX, spol. s r.o., "v
konkurze", J. C. Hronského 1,
Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 650 242
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TRADEIMPEX, spol. s r.o., „v konkurze“, J. C. Hronského 1, Zvolen o zrušenie konkurzu takto
rozhodol:
I.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurz na majetok úpadcu TRADEIMPEX, spol. s r.o., „v konkurze“, J. C. Hronského 1, Zvolen,
IČO: 00 650 242 s a z r u š u j e po splnení rozvrhového uznesenia.
II.
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ivan Bablena, Banícka 33, Veľký Krtíš
funkcie.

sa

zb avuj e

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Najvyšší súd SR, prostredníctvom tunajšieho súdu.
V Banskej Bystrici, dňa 18. októbra 2011
JUDr. Ľubomír Gago
sudca
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