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Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K003560
sp.zn.: 6K/15/2007
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
konkurz na majetok úpadcu: VUIS NOVA, spol. s.r.o., so sídlom Lamačská 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251.
Spisová značka súdneho spisu: 6K/15/2007.
Obchodné meno úpadcu: VUIS NOVA, spol. s.r.o., so sídlom Lamačská 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Miesto konania: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Termín konania: 17.03.2011. Začiatok zasadnutia: 13:30 hod.
Prítomní:
Veriteľský výbor: funkciu vykonáva s poukazom na ust. § 39 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR ) súd,
v zast. JUDr. Gabriela Buľubašová (ďalej len veriteľský výbor)
Správca úpadcu: JUDr. Eva Vodová
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Informovanie správcu o stave konkurzného konania
3. Záver
K bodu č. 1 Veriteľský výbor privítal správcu, požiadal ho, aby sa zapísal do prezenčnej listiny a skonštatoval, že
zasadnutie veriteľského výboru zvolal s poukazom na ust. § 39 ods. 2 ZKR v spojení s ust. § 38 ods. 1 ZKR súd.
Súd požiadal správcu s poukazom na ust. § 38 ods. 4 ZKR so žiadosťou zo dňa 10.03.2011 o účasť na zasadnutí
veriteľského výboru. Veriteľský výbor skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s ust. § 38 ods.
2 ZKR uznášaniaschopné.
K bodu č. 2
Správca informoval veriteľský výbor o stave konkurzného konania, o stave súpisu majetku,
o prebiehajúcich excindančných sporoch, neukončených incidenčných sporoch o určenie popretých pohľadávok.
Podstatná časť nehnuteľného majetku je predmetom vylučovacích žalôb, a preto k predaju nehnuteľného majetku
je možné pristúpiť až po právoplatnom ukončení predmetných žalôb. Správca poukázal na správu o činnosti, ktorú
doručil veriteľskému výboru dňa 15.3.2011 písomne a táto bude súčasťou konkurzného spisu.
Správca predložil súdu žiadosť o udelenie záväzného pokynu alebo usmernenie ohľadne ďalšieho postupu vo veci
nájmu časti majetku úpadcu zapísaného v súpise podstaty a to konkrétne nájmu administratívnej časti pôvodnej
prevádzkovej stavby, ktorá je zapísaná na LV č. 3520, kat. úz. Staré Mesto, ako iná budova so súp. č. 4256, na
parc. č. 19779/1, zast. plocha 5 600 m2 záujemcovi: spoločnosti ME-Inspection SK, spol. s.r.o., so sídlom
Čavojského 1, 84104 Bratislava, IČO: 43 817 602 a to za podmienok u vedených v žiadosti o u delenie záväzného
pokynu alebo u smernení ohľadne ďalšieho postupu vo veci nájmu časti majetku úpadcu.
O prijatí odporúčania hlasoval veriteľský výbor nasledovne:
Za: 1/ veriteľský výbor
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nato bolo prijaté odporúčanie: Veriteľský výbor odporúča správcovi realizovať nájom v zmysle predloženého
návrhu.
K bodu č. 3 V závere veriteľský výbor poďakoval správcovi za účasť.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14:15 hod.
V Bratislave 17. 03. 2011
Za veriteľský výbor: JUDr. Gabriela Buľubašová
Zapisovateľ: Zuzana Romanová
rozhodol
Poučenie:
Okresný súd Bratislava I dňa 18.3.2011
JUDr. Gabriela Buľubašová, sudca

◘
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K003561
sp.zn.: 4K/24/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNIKREDIT a.s., so sídlom
Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 35 758 520, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, uznesením 4K/24/2009-290 zo dňa 18.02.2011, rozhodol o vstupe
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2010.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník

◘
K003562
sp.zn.: 4K/25/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jech SK, s.r.o., so sídlom
Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava, IČO: 44 306 393, správcom ktorého je JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V.
Karadžiča 27, 811 08 Bratislava, uznesením 4K/25/2010-305 zo dňa 22.02.2011, rozhodol o vstupe spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného
konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2010.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník

◘
K003563
sp.zn.: 3K/27/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bardejovské pozemné
stavby, a.s., so sídlom Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 00 691 631, správcom ktorého je Pospíšil & Partners,
k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, uznesením č. k 3K/27/2009-585 zo dňa 14.02.2011,
rozhodol o vstupe spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2010.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník

◘
K003564
sp.zn.: 1K/38/2009
Okresný súd Banská Bystrica u znesením č. k. 1K 38/2009-117 zo dňa 18.02.2011 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, namiesto
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom u l. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, výške u znaných
pohľadávok 15.197,53 Eur v konkurznom konaní úpadcu: NAFO Casting Mold Technologies s.r.o., Partizánska
81, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 645 575. Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 15.03.2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

◘
K003565
sp.zn.: 1K/58/2010
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K 58/2010- 62 zo dňa 23.02.2011 zastavil konkurzné konanie na
dlžníka: KORAK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Horná 52, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 032 450, pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2011.

www.zbierka.sk
4

Konkurzy a reštrukturalizácie

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 61B/2011

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

◘
K003566
sp.zn.: 2K/17/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVESTRI, s.r.o., so
sídlom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 21, IČO: 36 634 751, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so
sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, uznesením č. k. 2K 17/2010-128 zo dňa 25. 02. 2011
povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Nová u l. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816 - Daňový úrad Zvolen. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 22. 03. 2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

◘
K003567
sp.zn.: 1R/14/2010
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1R 14/2010-41 zo dňa 15.03.2011 potvrdil prevod pohľadávok
z veriteľa OFTAL s.r.o., Stavebná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 626 406 na veriteľa VAŠE ZDRAVIE správcovská, a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 641 359 vo výške 149.890,10,- Eur prihlásenej
do reštrukturalizačného konania veriteľom OFTAL s.r.o. prihláškou č. 1 a vo výške 433.628,25,- Eur prihlásenej do
reštrukturalizačného konania veriteľom OFTAL s.r.o. prihláškou č. 2 v reštrukturalizačnom konaní dlžníka:
Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE n.o., so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO:
37 954 628. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

◘
K003568
sp.zn.: 2K/5/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zsolt Fábry - CRONOS,
s miestom podnikania 991 06 Želovce, Mikszáthová 25/47, IČO: 37 892 045, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Veselý, so sídlom Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, uznesením č. k. 2K 5/2010-143 zo dňa 28. 02. 2011 povolil vstup
nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ul.
č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816 - Daňový úrad Veľký Krtíš. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 22. 03. 2011.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.3.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

◘
K003569
sp.zn.: 2R/2/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: STROJÁRNE PKH,
a.s., so sídlom Zvolenská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 330 230, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 978/S, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu,
takto
rozhodol
Reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 12. 11. 2010 z a m i e t a.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie predkladateľ plánu v lehote15 dní od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku. V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa
ním sleduje, uvedenie rozhodnutia, proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa
napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť
podpísané a datované. Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí
do právomoci súdov, ak ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa u ž prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa u ž prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa
zákona bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval
vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého
stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá
mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci,
pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel
na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu
prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.3.2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

◘
K003570
sp.zn.: 31K/2/2008
Okresný súd Košice I takto v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Balogh, nar.
14.05.1944, trvale bytom Košice 040 01, Alžbetina č. 55, o návrhu navrhovateľa: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.,
advokát, so sídlom kancelárie: Alžbetina č. 3, 040 01 Košice, na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Štefan Balogh, nar. 14.05.1944, trvale bytom Košice,
040 01, Alžbetina č. 55, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003571
sp.zn.: 31K/58/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: NS Partner s.r.o., so sídlom
Mlynská 25, 040 01 Košice, IČO: 36 605 042, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom
kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka č. 6, 071 01 Michalovce, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku.
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Viere Dobrovolskej, so sídlom kancelárie Ul. Jána Kalinčiaka č. 6, 071 01
Michalovce, náhradu výdavkov správcu podstaty vo výške 718,28 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.
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
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odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného
procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003572
sp.zn.: 31K/11/2010
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: FERRST, s.r.o., so
sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 698 351, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Čajakova č. 5, 040 01 Košice,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 275,66 €.
U p r a v u j e u čtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 275,66 €
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D11-18/10 na účet správcu podstaty, JUDr. Ivan Roháč, so
sídlom kancelárie Čajakova č. 5, 040 01 Košice, č. 4008911288/7500, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003573
sp.zn.: 31K/11/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok FERRST, s.r.o., so sídlom Pražská 4, 040 11
Košice, IČO: 36 698 351, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Čajakova č. 5,
040 01 Košice, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Čajakova č. 5, 040 01 Košice, paušálnu
odmenu vo výške 1.116,29 €.
Poučenie:
Proti tomuto u zneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003574
sp.zn.: 31K/42/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LOVO, s.r.o., so sídlom
Radlinského č. 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 957 743, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku
takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom kancelárie Klokočov č. 45, 072 36
Klokočov, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 322,68 €.
U p r a v u j e u čtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 322,68 € evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D1167/10 správcovi podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom kancelárie Klokočov č. 45, 072 36 Klokočov, na
číslo účtu: 11219956/5200, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003575
sp.zn.: 31K/77/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na návrh navrhovateľa-úpadcu: Peter Boháč, nar.
08.11.1980, trvale bytom Pražská č. 9, 040 01 Košice, o priznaní odmeny predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom kancelárie Pražská č. 4, 040 11
Košice, odmenu vo výške 165,97 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom kancelárie Pražská č. 4, 040 11
Košice, náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 158,30 €.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
sume 324,27 € predbežnému správcovi JUDr. Jarmila Dudeková, so sídlom kancelárie Pražská č. 4, 040 11
Košice, z preddavku evidovaného v zázname o zložení pod položkou denníka D11-141/10 na číslo účtu
4000788801/7500 do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto u znesenia.
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 jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Július Tóth, sudca

◘
K003576
sp.zn.: 26K/8/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: WOODBETON s.r.o., so sídlom SNP 81, 040 11
Košice, IČO: 36 361 356, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040 15 Košice-Šaca.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od u stanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu a v lehote 25 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

◘
K003577
sp.zn.: 31K/7/2009
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VUSA, a.s., so sídlom Slovenská
č. 26, 040 01 Košice, IČO: 31 651 828, uznesením č. k. 31K/7/2009-299, zo dňa 09. 02. 2011 zrušil konkurzné
konanie pre nedostatok majetku dlžníka: VUSA, a.s., so sídlom Slovenská č. 26, 040 01 Košice, IČO: 31 651 828.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 03. 2011.
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Okresný súd Košice I dňa 23.3.2011
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník

◘
K003578
sp.zn.: 31K/49/2009
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOMINI, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Michalovská 43, 040 11 Košice, IČO: 43 897 649, uznesením č. k. 31K/49/2009-231, zo dňa 25. 01. 2011
povolil vstup do konkurzného konania vedeného pod spisovou značkou 31K/49/2009 navrhovateľovi: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská
republika - Daňové riaditeľstvo SR, so sídlom Nová u l. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový
úrad Košice II, Garbiarska č. 1, Košice, 040 85, v postúpenej časti pohľadávok vedených v konečnom zozname
pod číslom 1 až 5.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 02. 2011.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2011
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník

◘
K003579
sp.zn.: 32R/5/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: ENTRA s.r.o., so sídlom Kostolná 26, 949 01
Nitra, IČO: 36 789 747, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská 3, o návrhu
dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto
rozhodol
I. P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka ENTRA s.r.o., so sídlom Kostolná 26, 949 01 Nitra, IČO:
36 789 747, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 28.2.2011, tvoriaci prílohu tohto uznesenia.
II. K o n č í reštrukturalizáciu dlžníka ENTRA s.r.o., so sídlom Kostolná 26, 949 01 Nitra, IČO: 36 789 747.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22. 3. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

◘
K003580
sp.zn.: 31K/20/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Gatial, narodený
06.07.1970, bytom 935 85 Demandice 212, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, adresa kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno, odmenu v sume 82,98 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 127,65 eura.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Tomáša Pintéra odmenu
a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 210,63 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 130-29/09 do 3 dní od právoplatnosti tohto
u znesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods.1 OSP). Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
K003581
sp.zn.: 31K/20/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Gatial, narodený
06.07.1970, bytom 935 85 Demandice 212, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno, oznamuje, že dňa 28.02.2011 nadobudlo právoplatnosť uznesenie zo dňa 04.02.2011
č. k. 31K/20/2009-887, ktorým súd rozhodol o vstupe nadobúdateľa pohľadávky do konkurzného konania.
Okresný súd Nitra dňa 21. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
K003582
sp.zn.: 31K/20/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Gatial, narodený
06.07.1970, bytom 935 85 Demandice 212, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno, oznamuje, že dňa 14.03.2011 nadobudlo právoplatnosť uznesenie zo dňa 17.02.2011
č. k. 31K/20/2009-905, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok na nadobúdateľa.
Okresný súd Nitra dňa 21. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
K003583
sp.zn.: 31K/4/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Hauser, narodený
19.11.1965, bytom Jedlíkova 4, 949 11 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, adresa
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na priznanie paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, adresa kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
Súd upravuje u čtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, adresa
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny v sume 137,87 eura z preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D130-4/10 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 22. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
K003584
sp.zn.: 31K/10/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriel Illek, narodený 07.03.1968,
bytom 935 67 Nýrovce 256, ktorého správcom je: JUDr. Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
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Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.04.2009 č. k. 31K/10/2009-78 na majetok
úpadcu Gabriel Illek, narodený 07.03.1968, bytom Nýrovce 256, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto u zneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods.1 OSP).
Proti tomuto u zneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
K003585
sp.zn.: 31K/54/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľov: JUDr. Jozef Veverka, narodený 04.12.1977, bytom Ľ. Okánika 14,
949 01 Nitra, a 2. JUDr. Marián Macko, narodený 11.05.1979, bytom Mikovíniho 408/20, 949 01 Nitra, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Roman Oravec, narodený 31.07.1974, bytom Jurkovičova 26, 949 01 Nitra, fyzická
osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Roman Oravec EUROCAFFE, s miestom podnikania
Jurkovičova 26, 949 01 Nitra, IČO: 34 870 750, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Romana Oravca, narodeného 31.07.1974, bytom Jurkovičova 26,
949 01 Nitra, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom Roman Oravec EUROCAFFE, s miestom
podnikania Jurkovičova 26, 949 01 Nitra, IČO 34 870 750.
Súd ustanovuje správcu Mgr. Ladislava Baráta, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie
pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok takto:
Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na Okresný súd Nitra k spisovej značke 31K/54/2010. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len
súdu sa v konkurze neprihliada.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy u vedie meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo
s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada.
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom, má právo, aby jeho
zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej u spokojenie za podmienok ustanovených
zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť
v konkurze riadne a včas u platnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške u vedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky. Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky môže podmienený veriteľ v konkurze, až keď správcovi
preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým
vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené
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pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak
sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada.
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške;
na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým
prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom
tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze
neprihliada.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka,
k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku
eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok u rčujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej
pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný u viesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností
prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do u plynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia takto: Dlžník-fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je
oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas
konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti takto: Účastníci majú právo u platniť námietku
zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže u platniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23. 3. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
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K003586
sp.zn.: 2K/80/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Františka Štincíka
v konkurze, nar. 26.03.1959, bytom Záhradná 628/20, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 14.02.2011 na
potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, u znesením č. k. 2K/80/2009-186 zo dňa 23.2.2011 p o t v r d i l
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, Daňový úrad
Svidník voči úpadcovi Františkovi Štincíkovi v konkurze, nar. 26.03.1959, bytom Záhradná 628/20, 087 01
Giraltovce, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 95 a 313 v celkovej výške 393.942,86
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2011.
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2011
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

◘
K003587
sp.zn.: 3K/11/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Andrej Stolárik, nar. 07.05.1953, podnikajúceho pod
obchodným menom: Ing. Andrej Stolárik - GAMCO & CO, s miestom podnikania Štefánikova 53, 085 01
Bardejov, IČO: 37 121 219, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodo
U s t a n o v u j e Mgr. Annu Gaľovú, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, 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 23.3.2011
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa

◘
K003588
sp.zn.: 1K/28/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Andrey Reichelovej v konkurze,
s miestom podnikania Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO 32 872 526, správcom ktorého je Mgr. Radovan
Muzika, so sídlom kancelárie Mierová 4, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz na majetok úpadcu Andrey Reichelovej, s miestom podnikania Hviezdoslavova 2, 058 01
Poprad, IČO: 32 872 526, za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

◘
K003589
sp.zn.: 1K/44/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zlatníctvo Mel s.r.o. v konkurze,
so sídlom Nemcovce 9, 082 12, IČO: 36 463 787, správcom ktorého je Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská 13, 080 01 Prešov, takto
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rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Zlatníctvo Mel s.r.o. v konkurze, so sídlom Nemcovce 9, 082 12, IČO: 36 463 787, pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.
3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

◘
K003590
sp.zn.: 2K/54/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slavomíra Sokola v konkurze, nar.
27.09.1978, podnikajúceho pod obchodným menom: Slavomír Sokol, s miestom podnikania Hankovce 30, 086 46
Hankovce, IČO: 37 116 649, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Milošovi Hnatovi, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
odmenu spolu s DPH vo výške 149,37 Eur a náhradu výdavkov vo výške 165,74 Eur, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 30.11.2010 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 111/10,
u k l a d á u čtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto u znesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Miloša
Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 348,77 Eur
zloženého dňa 30.11.2010 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 111/10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.
3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2011
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

◘
K003591
sp.zn.: 1K/67/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Jozefa Kopáča v konkurze,
nar. 18.02.1947, bytom Kochanovce 233, 066 01 Humenné, zastúpeného Máriou Chromou, nar. 11.02.1958,
bytom Chlmec 142, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu zo dňa 19.01.2011 doplneného dňa 28.01.2011 takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozefa Kopáča v konkurze, nar. 18.02.1947, bytom Kochanovce 233,
066 01 Humenné, po splnení konečného rozvrhu výťažku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.
3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).
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Okresný súd Prešov dňa 21.3.2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

◘
K003592
sp.zn.: 28K/72/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ABC IMMO Finance, a.s., so sídlom Trenčianska 17,
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 213 298, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, uznesením č. k.
28K/72/2010-130 zo dňa 28.02.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2011.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník

◘
K003593
sp.zn.: 28K/2/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Romana Múdreho, nar. 29.08.1979,
bydliskom Kpt. Jaroša 1102/39, Bánovce nad Bebravou, podnikajúceho pod obchodným menom: Roman Múdry,
s miestom podnikania Kpt. Jaroša 1102/39, Bánovce nad Bebravou, IČO: 41 373 791, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Márii Bustinovej, so sídlom kancelárie Šrobárova 9, Trenčianske Teplice sa
p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 199,16 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku
dlžníka vo výške 74,77 eura.
II. U p r a v u j e sa u čtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému
správcovi JUDr. Márii Bustinovej, so sídlom kancelárie Šrobárova 9, Trenčianske Teplice priznanú odmenu vo
výške 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 74,77 eura na účet správcu vedený v ČSOB, a.s.,
číslo účtu 11476813/7500, a to z preddavku zloženého navrhovateľom-dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. 18a 1/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu
a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je u rčené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1
O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa

◘
K003594
sp.zn.: 28K/72/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ABC IMMO Finance, a.s., so sídlom Trenčianska 17,
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 213 298, zast. B & S Legal s.r.o. so sídlom Grösslingová 5, Bratislava, IČO:
35 929 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o odmene a výdavkoch predbežného správcu
takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, Prievidza, sa
p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku
dlžníka vo výške 545,04 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému
správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, Prievidza, priznanú odmenu vo výške
663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 545,04 eura na účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu
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184443382/0200, a to z preddavku zloženého navrhovateľom-dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg.
18a 130/10.
III. Navrhovateľovi-dlžníkovi sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 450,78 eura prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
IV. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovidlžníkovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 450,78 eura evidovaného pod položkou reg. 18a 130/10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu
a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1
O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa

◘
K003595
sp.zn.: 37K/17/2006
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Jolany Balážovej, bydliskom Pruské
219, ktorého správcom je JUDr. Viliam Vaňko, so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou,
o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Správca JUDr. Viliam Vaňko, so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou, sa
o d v o l á v a z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa

◘
K003596
sp.zn.: 38K/1/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: HOTEL PAVLA, s.r.o., Sad Andreja Kmeťa 76, Piešťany,
921 01, IČO: 36 265 683, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 15450/T,
o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: HOTEL PAVLA, s.r.o., Sad Andreja Kmeťa 76, Piešťany 921 01, IČO: 36 265 683,
predbežného správcu Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: P. Pazmáňa č. 915/9, 927 01 Šaľa.
Súd ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od
ustanovenia do funkcie predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie 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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.3.2011
Mgr. Lucia Mizerová, justičná čakateľka

◘
K003597
sp.zn.: 3R/1/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: SMS Dubovec s.r.o., so sídlom 013 12 Turie 454, IČO:
43 879 985, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: SMS Dubovec s.r.o., so sídlom 013 12 Turie 454, IČO:
43 879 985.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR).
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky
(§ 114 ods. 1 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka
podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať
vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškanie dlžníka s plnením, na ktoré druhej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné
e) zmluvné dojednania u možňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2011
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

◘
K003598
sp.zn.: 4K/17/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudmila Švaňová, nar. 03.01.1960,
bytom Rudina č. 402, 023 31 Rudina, uznesením č. k. 4K/17/2009-120 zo dňa 7.2.2011, povolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04
Banská Bystrica – Daňový úrad Kysucké Nové Mesto, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.208,53 eur,
prihlásených prihláškami 1 až 5. Veriteľovi Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ul. č. 13,
975 04 Banská Bystrica – Daňový úrad Kysucké Nové Mesto, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2011.
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2011
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

◘
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Správcovia
K003599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
STOP, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Banská Bystrica
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 30 222 109
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ivan Bablena
Spisová značka správcovského spisu: 2K 10/2011 S544
Spisová značka súdneho spisu: 2K 10/2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Spisová značka súdneho spisu: 2K 10/2011
Spisová značka správcovského spisu: 2K 10/2011 S 544
Obchodný názov úpadcu: STOP, spol. s r.o., Horná 8, Banská Bystrica
IČO úpadcu: 30 222 109
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 10/2011 - 93 zo dňa 16.03.2011 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka STOP, spol. s r.o., Horná 8, Banská Bystrica, IČO: 30 222 109. Za správcu konkurznej podstaty
bol ustanovený JUDr. Ivan Bablena, so sídlom kancelárie Banícka 33, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s použitím § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21 ods. 1 a nasl. vyhlášky
č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do
správcovského spisu 2K 10/2011 S 544 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch
v pondelok až piatok vždy v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu
alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.: 047/48 31 821, fax: 047/ 49 11 378.
JUDr. Ivan Bablena, správca

◘
K003600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
SLOVTRUCK TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 549 312
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 31K/22/2010
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665
JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK
TRADE,s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 36 549 312, zapísaný v OR OS Nitra odd.: Sro,
vl.č.: 1346/N telefón: 037/6541595, fax: 037/6541597, email: beresecky@beresecky.sk
Oznámenie o dražbe nehnuteľností
Dátum, miesto a čas konania dražby: 10.05.2011 o 13,oo hodine
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu kancelária - Farská 33, Nitra
Označenie dražobníka: BKB Partners, spol. s r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro,
vložka číslo: 35717/B so sídlom: Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 329, DIČ: 2021998341
štatutárny orgán: JUDr. Vendelín Benkóczki - konateľ
Označenie licitátora: poverený Prvým správcovským domom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665
JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK
TRADE, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 36 549 312 tel: 037/6541595, mail:
beresecky@beresecky.sk
Označenie predmetu dražby: nehnuteľný majetok, zverejnený o Obchodnom vestníku číslo 158B/2010, v k.ú. Nové
Zámky podľa LV č.2465, tvoriaci oddelenú podstatu spolu so súpisovou hodnotou.
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Na LV č.2 465, parcely registra „C“ k.ú.: Nové Zámky
p.č. 6283/ 1, 2616
v m2 Zastavané plochy a nádvoria
p.č. 6283/ 2, 415
v m2 Zastavané plochy a nádvoria
p.č. 6283/ 3, 494
v m2 Zastavané plochy a nádvoria
p.č. 6284/ 2, 1537
v m2 Zastavané plochy a nádvoria
Stavby: s.č. 5212
Stavba na p.č. 6283/ 2 s.č. 8717 Ubytovňa na p.č. 6283/ 3 spoluvlastnícky podiel predstavuje 1/1.
Tretie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa podľa § 92 ods.1
písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.
Opis práv:
Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z.
Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Opis stavu:
Predmetom dražby, ako celku, sú montované stavby: ubytovňa – hotel s pozemkom a jedáleň ubytovne
s pozemkom nachádzajúce sa v k.ú. Nové Zámky, obec Nové Zámky, Komárňanská cesta č. 80. Predáva sa
s upozornením, že stavba je bez kotla s príslušenstvom a je umiestnená v odľahlej zóne, Povinnosti
Záujemca
je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby za 50 €.
Správca v záväzných podmienkach dražby určí termín obhliadky, povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné
doklady na účasť v dražbe.
Cena dražobnej zábezpeky:
200.000 €
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech úpadcu.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 09.04.2011 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
Cena najnižšieho podania: je stanovená na úrovni 581.000 €, ktoré vydražiteľ musí uhradiť do 15 dní od príklepu

◘
K003601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
SLOVTRUCK TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 549 312
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 31K/22/2010
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665 JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33,
949 01 Nitra správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK TRADE,s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31
Nové ámky,IČO:36549312 zapísaný v OR OS Nitra odd.: Sro, vl.č.: 1346/N telefón: 037/6541595, fax:
037/6541597, email: beresecky@beresecky.sk
Oznámenie o speňažovaní pohľadávok
Dátum, miesto a čas konania otvárania obálok: 13.04.2011 o 12,oo hodine
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu kancelária - Farská 33, Nitra tel: 037/6541595, mobil: 905626790 mail:
beresecky@beresecky.sk
Predmetom speňažovania sú pohľadávky úpadcu zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 160B/2010, tvoriaci
oddelenú podstatu spolu so súpisovou hodnotou. Podklady, účtovníctvo k speňažovanému majetku
– k pohľadávkam sa nachádza v prenajatých priestoroch úpadcu v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta č. 11.
Pohľadávky popísané v Obchodnom vestníku č. 160B/2010 zo dňa 19.08.2010, K008058 od str. č.15 do str. č.39
a zaktualizované v záväznom pokyne správcu.
Štvrté kolo speňažovania pohľadávok vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa
a v súlade s § 92 ods.1 písm. d/ zák. č. 7/2005.Z.z.
Cena najnižšieho podania je minimálne 10.000,-€. V súlade so záväzným pokynom, záujemca o odkúpenie
pohľadávok ako celku, má prednostné právo pred ostatnými záujemcami.
Záujemca je povinný správcovi doručiť ponuku poštou, alebo osobne na adresu kancelárie, zalepenej obálke
s označením „Súťaž Slovtruck Trade“ najneskôr dňa 12.04.2011 do 15,oo hodiny. Ponuka musí obsahovať presné
označenie odkupovaného majetku a jeho cenu. Záujemca musí k ponuke priložiť aktuálny výpis z OR OS, fyzická
osoba ftk. OP, a ftk. dokladu o vykonaní úhrady kúpnej ceny. Záujemca je povinný uhradiť ponúknutú kúpnu cenu
v plnej výške v termíne, najneskôr dňa 12.04.2011 na účet 44 0000 2919/3100 alebo v kancelárií.
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Oboznámenie a podmienky získa záujemca u správcu len na základe tele. dohovoru v stanovenom termíne.
Správca je povinný vyhodnotiť ponuku najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok v obchodnom vestníku.
Správca je oprávnený súťaž zrušiť a povinný neprijať nevýhodnú ponuku.

◘
K003602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
SLOVTRUCK TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 549 312
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 31K/22/2010
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665 JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33,
949 01 Nitra správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK TRADE,s.r.o.,Komárňanská cesta 11,940 31 Nové
Zámky,IČO:36549312 zapísaný v OR OS Nitra odd.: Sro, vl.č.: 1346/N telefón: 037/6541595
,
fax:
037/6541597, email: beresecky@beresecky.sk
Oznámenie o speňažovaní hnuteľného majetku
Dátum, miesto a čas konania otvárania obálok: 13.04.2011 o 12,oo hodine
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu kancelária - Farská 33, Nitra tel: 037/6541595, mobil: 0905626790 mail:
beresecky@beresecky.sk
Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok úpadcu zverejnený o Obchodnom vestníku číslo 158B/2010, tvoriaci
oddelenú podstatu spolu so súpisovou hodnotou. Speňažovaný hnuteľný majetok sa nachádza v prenajatých
priestoroch úpadcu, v k.ú. Nové Zámky, obec Nové Zámky, Komárňanská cesta č. 11.
Popis hnuteľnej veci / súbor: skriňová zostava- zostava kancelárskych stolov, skriniek a políc Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):700,- euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: kozový žeriav na zdvíhanie Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová
hodnota majetku (aj mena):3684,52 euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: technologická linka do autoservisu- linka na lakovanie MV a príslušenstva
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):23235,- euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: olejové hospodárstvo - zariadenie na výmenu olejov v servise Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):15017,09 euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: sedacia súprava Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota
majetku (aj mena):800,- euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: súbor hnuteľných vecí- zásob úpadcu- zásoby náhradných dielov k motorovým
vozidlám značky DAF, SSangyong, Lada Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku
(aj mena):115.776,30 euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: barierové oplotenie I. za ubytovňou na Komárňanskej ceste 80 v Nových Zámkoch
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):4779,91 euro
Popis hnuteľnej veci / súbor: barierové oplotenie II. na Komárňanskej ceste 80 v Nových Zámkoch za ubytovňou
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):3338,48 euro
Štvrté kolo speňažovania vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a v súlade s
§ 92 ods.1 písm. d/ zák. č. 7/2005.Z.z.
Predmet speňažovania sa predáva primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z a predáva sa bez tiarch
a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Záujemca je povinný správcovi doručiť ponuku
poštou, alebo osobne na adresu kancelárie, zalepenej obálke s označením „Súťaž Slovtruck Trade NEOTVÁRAŤ“
najneskôr dňa 12.04.2011 do 15,oo hodiny. Ponuka musí obsahovať presné označenie odkupovaného majetku,
jeho cenu, množstvo. Záujemca musí k ponuke priložiť aktuálny výpis z OR OS, fyzická osoba ftk. OP, a ftk.
dokladu o vykonaní úhrady kúpnej ceny.
Záujemca je povinný uhradiť ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške, najneskôr dňa 12.04.2011 na účet 44 0000
2919/3100 alebo v kancelárií. Cena najnižšieho podania je minimálne 10.000,-€. V súlade so záväzným pokynom,
záujemca o odkúpenie majetku ako celku, resp. ucelenej časti, má prednostné právo pred ponukami ostatných
záujemcov.
Obhliadka sa uskutoční na základe tele. dohovoru v priestoroch uskladnenia v Nových Zámkoch, Komárňanská
cesta č.11. Správca je povinný vyhodnotiť ponuku najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok v Obchodnom
vestníku. Správca je oprávnený súťaž zrušiť a povinný neprijať nevýhodnú ponuku.

◘
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K003603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
SLOVTRUCK TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 549 312
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 31K/22/2010
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665 JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33,
949 01 Nitra správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK TRADE,s.r.o.,Komárňanská cesta 11, 940 31
Nové Zámky,IČO:36549312 zapísaný v OR OS Nitra odd.: Sro, vl.č.: 1346/N telefón: 037/6541595, fax:
037/6541597, email: beresecky@beresecky.sk
Oznámenie o dražbe nehnuteľností
Dátum, miesto a čas konania dražby: 13.04.2011 o 13,oo hodine
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu kancelária - Farská 33, Nitra
Označenie dražobníka: BKB Partners, spol. s r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro,
vložka číslo: 35717/B, so sídlom: Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, IČO: 35 931 329, DIČ: 2021998341
štatutárny orgán: JUDr. Vendelín Benkóczki - konateľ
Označenie licitátora: poverený Prvým správcovským domom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665
JUDr. Kamil Beresecký – kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVTRUCK
TRADE, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 36 549 312 tel: 037/6541595, mail:
beresecky@beresecky.sk
Označenie predmetu dražby:
nehnuteľný majetok, zverejnený o Obchodnom vestníku číslo 158B/2010, v k.ú.
Nové Zámky podľa LV č.2465, tvoriaci oddelenú podstatu spolu so súpisovou hodnotou. Na LV č.2 465 v k.ú: Nové
Zámky, stavba bez s.č. ako: rozost.mont.stavba-príst.autosalónu KIA na p.č. 6274/ 47 spoluvlastnícky podiel
predstavuje 1/1.
Tretie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa podľa § 92 ods.1
písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.
Opis práv:
Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby sa predáva bez
tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Opis stavu:
Predmetom dražby je montovaná kovová stavba: bez s.č. rozost.mont.stavba-príst.autosalónu KIA na p.č.6274/ 47
bez pozemku nachádzajúcu sa v k.ú. Nové Zámky, obec Nové Zámky, Komárňanská cesta č. 90. Podľa odborného
stanoviska č.46/2009 jedná sa o prízemnú, kovovú montovanú budovu, vybudovanú na účely predaja automobilov,
ich pre prevádzkovanie a vystavovanie. Na uvedenej stavbe bola začatá výstavba v roku 2008 na základe
stavebného povolenia, prevádzkovanie nebolo zahájené. Stavba nie je skolaudovaná. Podľa LV č. 7106 p.č.
6274/25, na ktorej je stavba umiestnená, je vo vlastníctve p. Kucmanovej Emíle – DAR, M.R.Štefánika 35, SR.
V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká, predáva sa s upozornením, že stavba bez pozemku je umiestnená
v odľahlej zóne.
Povinnosti
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby za 50 €.
Správca v záväzných podmienkach dražby určí termín obhliadky, povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné
doklady na účasť v dražbe. Cena dražobnej zábezpeky: 25.000 €
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 12.04.2011 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
Cena najnižšieho podania:
25.000 €, navýšenú kúpnu cenu vydražiteľ musí uhradiť najneskôr do 15 dní od
príklepu

◘
K003604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Peter Daníšek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Krásno nad Kysucou
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 43 008 534
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Tibor Bátory
Spisová značka správcovského spisu: 2k30/2010 s 1170
Spisová značka súdneho spisu: 2K30/2010
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Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):0423430774/0900 vkladový
Zostatková suma:1645,69
Mena:eur
Banka:SLSP
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1645,69 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Osobné motorové vozidlo KIA SPORTAGE r.v. 1997
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2655,51 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:280,Mena:EUR
Dlžník:EOS KSI SLOVENSKO s.r.o.
Právny dôvod vzniku (stručne):neoprávnené zrážky zo mzdy
Súpisová hodnota majetku (aj mena):280,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:560
Mena:EUR
Dlžník:WALTRANS s.r.o.
Právny dôvod vzniku (stručne):zadržaná nevyplatená mzda
Súpisová hodnota majetku (aj mena):560,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):stavebné sporenie v PSS 1410971 9 04
Zostatková suma:6809,07
Mena:EUR
Banka:Prvá stavebná sporiteľňa
Súpisová hodnota majetku (aj mena):6809,07 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
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Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava,
Michalaská 18
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):211
Obec:Radošina
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Radošina
Číslo LV:1512
Parcelné číslo:191/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/6
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2110
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Vladimír HUDEC
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Martin, Košútska 4216/8
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26. 6. 1950
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Václav Jaroščiak
Spisová značka správcovského spisu: 1K 3/2011 S647
Spisová značka súdneho spisu: 1K 3/2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu: Vladimír HUDEC, nar. 26.6.1950, Košútska 4216/8 036 01 Martin, oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese ul. M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 07.30 do 13.30 hod.
Nahliadnutie možno dohodnúť telefonicky na č. tel. 041/5623812, alebo písomne na uvedenej adrese alebo
na e-mailovej adrese jarosciak@realitaza.sk.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca

◘
K003607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
METAL B, s.r.o."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 046 671
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu: 2K/14/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica správca úpadcu METAL B, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Na Štepnici 1379/1,
960 01 Zvolen, IČO: 36 046 671, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 2K 14/2010 v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí patriacich
do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového konania sú nasledovné hnuteľné veci:
1. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí:
Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil Kia Sorento 2,5D, EČV: ZV-818BE, rok výroby: 2005, stav
opotrebenia: vec je plne funkčná, spoluvlastnícky podiel 1/1;
2. Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí:
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Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil prívesný vozík nákladný EČV: ZV-583YD, rok výroby: 2007, stav
opotrebenia: vec je plne funkčná, spoluvlastnícky podiel 1/1;
Podmienky verejného ponukového konania:
1)Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku aspoň vo výške 50% z ceny
ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. 2927850624/1100. Zábezpeka musí byť pripísaná
na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09:00 – 12.00 a od 13.00
– 16.00 hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania hnuteľných vecí, resp. požiadať
o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horná 23,
974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou
konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom
„Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční nasledovným spôsobom: správca úpadcu do troch dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk otvorí obálky so záväznými ponukami pred notárom, o ktorom
úkone notár spíše notársku zápisnicu. Následne správca písomne oboznámi zabezpečeného veriteľa s obsahom
jednotlivých záväzných ponúk a vyzve ho, aby sa v lehote piatich dní písomne vyjadril k záväzným ponukám.
Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania hnuteľných vecí budú vylúčené z verejného
ponukového konania. Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak budú zjavne
neadekvátne.

◘
K003608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
CONTRAFIN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Turčianska 17, 821 09 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 966 874
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Milena Nosková, MBA
Spisová značka správcovského spisu: 4K/76/2010_S-1313
Spisová značka súdneho spisu: 4K/76/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Mgr. Milena Nosková, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu
CONTRAFIN, s.r.o., so sídlom: Turčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 35 966 874, zvolávam schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 15.04.2011, o 10:00 hod., v priestoroch kancelárie správcu Mgr. Milena Nosková, MBA, na
adrese: Timravina 9, 811 06 Bratislava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 23.03.2010
Mgr. Milena Nosková, MBA, správca

◘
K003609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
UNITED MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 893 672
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2010 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 32K/13/2010
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Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:zásuvky - 50 ks
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:žľaby na uloženie káblov - 300 m
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):36 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:chránička - 200 m
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):24 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:trúbka pevná - 400 m
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):48 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:vodič 5x2,5 mm2 - 500 m
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):60 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:plynová bomba
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):25 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:vodič o rozmere 3 x 2,5 mm2 - 300 m
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):36 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:plynová bomba
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):25 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:majetok vo vlastníctve úpadcu
Sporný zápis:

◘
K003610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
UNITED MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 893 672
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2010 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 32K/13/2010
Iné zverejnenie
Verejné ponukové konanie
JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu UNITED MORE s.r.o. so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 35 893 672, v súlade zo záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2010 vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj strojov a zariadení tvoriacich oddelenú podstatu (zverejnená
v Obchodnom vestníku 110B/2010) a to:
Vstrekovací lis na plasty, minimálna cena: 897,50 €,
Vstrekovací lis na plasty, minimálna cena: 673,- €,
Vstrekovací lis na plasty s manipulátorom, minimálna cena: 3 840,- €,
Vstrekovací lis na plasty, minimálna cena: 5 472,- €,
Vstrekovací lis na plasty, minimálna cena: 4 377,50 €,
Žeriav 10t jednonosníkový s lanovým kladkostrojom, minimálna cena: 5 102,50 €, 3 ks
Dopravníkový pás s príslušenstvom, každý minimálna cena: 25,- €, 4 ks
Striekacia kabína, každá minimálna cena: 50,- €,
Tlačiareň, minimálna cena: 126,75 €,
Granulátor, minimálna cena: 162,75 €,
Granulátor, minimálna cena: 236,50 €,
Kladkostroj 5 t, minimálna cena: 916,50 €,
Chladiaca veža s rozvodom, minimálna cena: 50,- €
(Záujemcovia o kúpu strojov a zariadení sú povinní ponúknuť v 3. verejnom ponukovom kole najmenej minimálnu
cenu /minimálna cena nezahŕňa DPH/, o ktoré prejavia záujem).
Obhliadku strojov a zariadení je možné dohodnúť so správcom na tel. čísle : 0948/400 970.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurzné konanie sp. zn. 32K/13/2010 UNITED MORE s.r.o.
– NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 14.04.2011 na adresu kancelárie správcu: Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra.
3. Podmienky ponukového konania si záujemcovia môžu za úhradu vo výške 0,20 € vyzdvihnúť: a) v sídle úpadcu
na Továrenskej ul. č. 49, 953 01 Zlaté Moravce, u služby SBS pri vchode do budovy b) v kancelárii správcu na ul.
Boženy Němcovej č. 4, 949 01 Nitra
Bližšie informácie o predaji na tel : 0948/400 970, mail: pallova.spravca@gmail.com

◘
K003611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Andrej Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Železničná 54,08271 Lipany
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26.11.1954
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr.Michal Jakubek
Spisová značka správcovského spisu: 1 K/2/2007 / S 1650
Spisová značka súdneho spisu: 1 K /2/2007
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Spisová značka súdneho spisu: 1 K/2/2007
Spisová značka správcovského spisu: 1 K/2/2007 S 1650
Meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu(dlžníka) Andrej BAŇAS
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Dátum narodenia/IČO úpadcu(dlžníka): 26.11.1954
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu.
Podľa § 92 ods.1.písm.d) zákona č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií, na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa z 30.12.2010 správca vyhlasuje 2.kolo dražby majetku uvedeného v súpise oddelenej
podstaty zverejnenej , v obchodnom vestníku č. 121 B z 25.6.2009 a v obchodnom vestníku 224 B zo 17.11.2010
za týchto podmienok:
Dražobník : JUDr. Peter Rychnavský, IČO: 42079420, Rázusová 111/19, 09301 Vranov nad Topľou. Zapísaný
v ŽR: OŽR-R /2007/03852-2/CRI,č.živ.Reg.790-10575.
Navrhovateľ dražby: JUDr. Michal Jakubek, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod č.751, sídlo
kancelárie M.R.Štefánika 2673/212/ A, 093 00 Vranov nad Topľou, IČO: 37870351.
1/ Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, v kancelárií
správcu, dražba sa uskutoční dňa 4.mája 2011 o 13.00 hod. vyvolaním správcu (po ukončení zápisu účastníkov
dražby).Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 min.pred jej začatím za
účelom zistenia totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkmi
dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách, ktoré pred začatím dražby správcovi predložia: a) doklad o zložení zábezpeky, b) doklad totožnosti(
napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.), c) v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného
registra, z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v mene tejto osoby, d) v prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom - špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka z ktorého
bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
2/ Predmetom dražby sú nehnuteľnosti úpadcu i tretej osoby ,ktorých dražba bude vykonaná ako celok a takto:
Vlastník predmetu dražby:
a/ Úpadca Andrej BAŇAS , nar.26.11.1954, bytom Železničná 54,082 71 Lipany. Rodinný dom postavený na
pozemku parc.č.807/3 k.ú. Lipany s.č.1238 zapísaný na LV č.2571 k.ú. Lipany , spoluvlastnícky podiel úpadcu pod
B 1 v1/2 –vici v sume 32.600,-€ . Garáž postavený na parc.č.807/4 k.ú Lipany s.č.1269, zapísaný na LV č.2571
k.ú. Lipany Spoluvlastnícky podiel úpadcu pod B 1 v ½-vici v sume 3.000,- € .
b/ Vlastník predmetu dražby: Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba MVDr. Magdaléna
Baňasová,rod.Franková , nar.1.3.1958, bytom Železničná 54. 082 71 Lipany. Rodinný dom postavený na pozemku
parc.č.807/3 k.ú. Lipany s.č.1238 zapísaný na LV č.2571 k.ú. Lipany , spoluvlastnícky podiel úpadcu pod B 2 v1/2 vici v sume 32.600,-€ . Garáž postavený na parc.č.807/4 k.ú Lipany s.č.1269, zapísaný na LV č.2571 k.ú. Lipany
Spoluvlastnícky podiel úpadcu pod B 2 v ½-vici v sume 3.000,- € .
Cena uvedených nehnuteľnosti je 71.200,- €.
c/ Vlastník predmetu dražby: Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba MVDr. Magdaléna
Baňasová,rod.Franková , nar.1.3.1958, bytom Železničná 54,082 71 Lipany.
ca/ parc.č. 730/16 - o výmere 598 m2 ,zast. plochy a nádvoria zapísané na LV č. 4399k.ú. Lipany ako
spoluvlastnícky podiel tretej osoby pod B 2 v ½-vici.
cb/ parc.č. č.807/2 - o výmere 508 m2 ,zast. plochy a nádvoria zapísané na LV č. 4399 k.ú. Lipany ako
spoluvlastnícky podiel tretej osoby pod B 2 v ½.
cc/ parc.č. č.807/3 - o výmere 105 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 4399k.ú. Lipany ako
spoluvlastnícky podiel tretej osoby pod B 2 v ½.
cd/ parc.č. č.807/4 - o výmere 37 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 4399k.ú. Lipany, ako
spoluvlastnícky podiel tretej osoby pod B 2 v ½
Cena uvedených nehnuteľnosti je 5.800,- €.
Celkom cena nehnuteľnosti ,ktoré sú predmetom dražby je 77.000,- €.
Najnižšie podanie: 77.000,- €. ,dražobná zábezpeka 20.000,- €.minimálne prihodenie 2.000,-€.
4/ Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená do 3.mája 2011 do 17.00 hod na účet
správcu vedený v Československej obchodnej banke , a. s.pob.zahraničnej banky v SR pobočka Vranov nad
Topľou Námestie Slobody 98,093 01 Vranov nad Topľou č.4001709300/7500, VS: u rodinného domu a garáže
číslo 2571 a u pozemkov číslo 4399.
5/ a) Účastník dražby predloží pri zápise záujemcov o dražbu doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky, a to buď
výpisom z účtu o odpísaní sumy z jeho účtu, alebo bankou potvrdený doklad o vklade v hotovosti. Následne bude
zapísaný do listiny „ zápis do dražby“ a bude mu pridelené dražobné číslo. b) Účastníkom dražby, ktorý sa nestanú
vydražiteľmi, bude vrátená dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník dražby
písomne oznámi správcovi do troch pracovných dní odo dňa vykonania dražby.
6/ Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením : Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi zaráta do ceny dosiahnutej
vydražením. Ostávajúcu čásť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný do desiatich dní odo dňa
skončenia dražby zaplatiť správcovi dosiah-nutú vydražením hneď po skončení dražby.
7/Nadobudnutie vlastníctva: a)Ak vydražiteľ zaplatil cenu dosiahnutú vydražením v určenej lehote, prechádza na
neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. b) Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia
ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
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8/Podmienky a spôsob odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny
dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady
spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
9/ Konanie obhliadky a organizačné opatrenia na zabezpečenie obhliadky: obhliadka majetku a informácie
o dražbe poskytne správca za poplatok 50,-€.
10/ Práva viaznuce k predmetu dražby: žiadna Záväzky viaznuce k predmetu dražby; a/Zriadené záložné právo
v prospech Tatra Banka ,a.s. Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava nehnuteľné veci zapísané na LV č.2571 k.ú.
Lipany pod por.č.1 stavby s.č.1238-rodinný dom, s.č.1269- garáž na podiel pod B1. b/Rozhodnutie o začatí
daňového exekučného konania č.j.725/320/17430/06 Smr., Z-1171/2006 pre Daňovú úrad Sabinov, Ružová 63,
Sabinov na pozemky č. KN 730/16, 807/2, 807/3, a rodinný dom s.č. 1238, na KN 807/3,807/4 a garáž s.č.1269 na
KN 807/4 na podiel pod B1.
11/ Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania
predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti
s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
Vo Vranove nad Topľou 20.03.2011
JUDr.Michal Jakubek , správca

◘
K003612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
BAMAK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Prešovská 24, 949 01 Nitra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 535 443
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Róbert Baran
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Spisová značka súdneho spisu: 32K/36/2010
Iné zverejnenie
Zmena termínu zasadnutia prvej schôdze veriteľov: Správca úpadcu BAMAK, spol. s r.o., Prešovská 24, 949 01
Nitra, IČO: 36 535 443 týmto oznamuje všetkým veriteľom úpadcu, že v dôsledku chyby v písaní mení termín
konania prvej schôdze veriteľov a to nasledovne: prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 21.04.2011 o 10.00 hod.
v priestoroch kancelárie správcu na adrese Novozámocká 224, 949 05 Nitra.
Program:
1. Otvorenie schôdze. 2. Informácia o stave konania. 3. Hlasovanie veriteľov o výmene správcu. 4. Voľba
veriteľského výboru. 5. Záver.
Prezentácia sa začne o 09.30 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa preukazujú plnou mocou resp.
poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace.
V Nitre dňa 23.03.2011
Ing. Róbert Baran

◘
K003613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
ENERGIR Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Levická cesta 7, 949 01 Nitra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 924 551
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2010 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 32K/51/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
OZNÁMENIEOMOŽNOSTINAHLIADNUŤDOSPRÁVCOVSKÉHOSPISU
JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: ENERGIR Slovakia, s.r.o., so sídlom: Levická cesta 7, 949 01 Nitra, IČO:
35 924 551, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a § 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Boženy Němcovej č. 4, 949 01 Nitra, a to
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
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spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail: pallova.spravca@gmail.com, alebo
telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970, tel./fax: 037/6522705.
V Nitre dňa 23.03.2011
JUDr. Andrea Pállová, správca

◘
K003614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Nadežda Benešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.11.1968
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Košara
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2011 S 1395
Spisová značka súdneho spisu: 28K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Komoda č.1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Kožené kreslo
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Sedacia súprava
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):400 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Kombinovaný sporák
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):200 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Písací stolík
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Konferenčný stolík
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):50 €
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Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Komoda pod TV
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):60 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Komoda č. 2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Chladnička s mrazničkou
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Stoličky - 4 ks
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):40 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Mikrovlnná rúra
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):10 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Kuchynská linka
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):300 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Poschodová posteľ
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):200 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Písací stolík č.2
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Detský nábytok
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Svetlá 7, 811 02 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 818 417
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Barbora Hudeková
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Spisová značka súdneho spisu: 4R/3/2010
Iné zverejnenie
PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Barbora Hudeková, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, ako správca úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze,
IČO 35 818 417, Svetlá 7, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obch. reg. OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 65760/B /ďalej
v texte len „úpadca alebo Karrer Industrie s.r.o. v konkurze/ týmto na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa a v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej
v texte len „ZKR“/ vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku.
Časť podniku ponúkaná na predaj je tvorená: podiel vo výške 1/1 zapísaný na LV č. 925, k.ú. Tovarníky, okres
Topoľčany, a to pozemky:
parc. číslo 603/ 4, výmera 6250 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. číslo 603/ 5, výmera 332 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. číslo 603/ 6, výmera 660 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. číslo 603/ 26, výmera 3152 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. číslo 603/ 27, výmera 3297 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
parc. číslo 603/ 28, výmera 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. a stavby:
súpisné číslo: bez, parc. číslo 603/ 4, popis stavby: výrobná hala M 3,
súpisné číslo: bez, parc. číslo 603/ 5, popis stavby: trafostanica TS 1,
súpisné číslo: bez, parc. číslo 603/ 6, popis stavby: soc.budova C 8. zapísané v súpise oddelenej podstaty
zverejnenom dňa 28.02.2011 v OV č. 40B/2010.
Časť podniku ponúkaná na predaj bola zapísaná do súpisu majetku podstaty v zmysle ustanovenia § 76, 77 a 79
ZKR. Súpis majetku podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 40B/2010 dňa 28.02.2011.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto ozname. Za deň zverejnenia tohto
oznámenia sa považuje až nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť
stanovená lehota v zmysle úpravy zverejňovania písomností podľa § 199 ods. 9 ZKR.
I. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania: 1.1 Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky
v zalepených obálkach osobne do rúk správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou do kancelárie
správcu, na adresu správcu: Páričkova 18, 821 08 Bratislava; Na obálke je záujemca povinný vhodným spôsobom
vyznačiť text: "predaj - neotvárať". Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať. 1.2
Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny. 1.3 Podmienkou prevodu vlastníctva k predmetu
ponukového konania je uhradenie celej ponúknutej kúpnej ceny víťazným záujemcom na účet úpadcu
č. 2929845247/1100 k momentu podpisu zmluvy. 1.4 Záujemca je povinný k momentu podpisu zmluvy predložiť
správcovi aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci právnu
subjektivitu záujemcu, nie starší ako 30 dní. 1.5 Správcovi prináleží oprávnenie podľa jeho uváženia odmietnuť
všetky predložené ponuky. 1.6 Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po
predchádzajúcej dohode alebo telefonicky na t.č. 0903/610 966. 1.7 Záujemca môže do súťaže predložiť len jednu
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ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť. 1.8 Riadne a včas doručená bezchybná ponuka je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť. 1.9 V prípade, že
víťazný záujemca neuzavrie zmluvu bude správcom oslovený záujemca s druhou najvyššou ponukou, ktorý bude
označený za nového víťazného záujemcu. 1.10 Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako
víťazná je povinný uzavrieť a podpísať kúpnu zmluvu do 20. pracovných dní odo dňa určenia víťazného záujemcu
v zápisnici o otváraní obálok.
II. Povinný obsah ponuky záujemcu: 2.1 Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO u fyzických a právnických osôb; meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo u fyzických osôb občanov). Označenie
telefonického alebo mailového kontaktu na záujemcu. 2.2 Vyhlásenie záujemcu, že sa jeho záväzná ponuka týka
predmetu tohto ponukového konania. 2.3 Záväzný návrh kúpnej ceny. 2.4 Vyhlásenie záujemcu, ktoré bude
obsahovať jeho súhlas s tým, že ak sa stane víťazným záujemcom uhradí náklady a správne poplatky spojené
s uzavretím zmluvy a s prevodom vlastníctva k predmetu ponukového konania.
III. Vyhodnotenie ponúk: 3.1 Správca otvorí najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehôt na podávanie
ponúk neporušené obálky a vyhotoví o tom zápisnicu. Zápisnicu doručí v ten istý deň zabezpečenému veriteľovi
a určí víťazného záujemcu. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil všetky
podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; ak budú ponuky zhodné alebo neprimerane nízke,
záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane
ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Všeobecná úverová banka, a.s. ako
zabezpečený veriteľ má výhradné právo odmietnuť osobu, ktorú určil správca ako víťazného záujemcu.
Zabezpečený veriteľ je povinný tak urobiť do siedmych dní odo dňa doručenia zápisnice o otvorení obálok.
V prípade, že zabezpečený veriteľ neodmietne osobu určenú správcom je víťazom osoba určená správcom.
3.2 V prípade jedinej neprimerane nízkej kúpnej ceny, správca môže vyzvať účastníka ponukového konania na
zvýšenie ponuky; v opačnom prípade si správca vyhradzuje právo nezvýšenú ponuku odmietnuť. 3.3 V prípade
neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku alebo ponuky odmietnuť. 3.4 V prípade
neúspechu kola speňažovania, správca opakuje ďalšie kolo do 50. dní od zverejnenia predchádzajúcej ponuky.
JUDr. Barbora Hudeková - správca úpadcu

◘
K003616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
DSL Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31 359 019
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Oliver Korec
Spisová značka správcovského spisu: 3K/70/2010 S322
Spisová značka súdneho spisu: 3K/70/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu DSL Plus, s.r.o. Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok,
IČO: 31 359 019, zapísaný v Obch. reg. OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 5814/B vyhotovená v zmysle ustanovenia
§ 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej v texte len „ZKR“/
Miesto konania: Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Deň konania: 08.03.2011 (utorok)
Čas konania: 10.30 hod.
Číslo konkurzného konania: 3K/70/2010
Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Oliver Korec
Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru: KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť, STERATRANS
Internationale Spedition GmbH, ČSOB Leasing, a.s.,
JUDr. Oliver Korec, správca
Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru, Voľba predsedu veriteľského výboru, Návrh
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, Záver
1.
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca.
Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení prvej schôdze
veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia
veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.
2.
Voľba predsedu veriteľského výboru V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si
členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru spoločnosť
KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť Hlasovanie: Za: KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť,
STERATRANS Internationale Spedition GmbH, ČSOB Leasing, a.s., Proti: nikto, Zdržal sa: nikto Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – spoločnosť
KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť.
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3.
Návrh správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku Na základe skutočností uvedených na
schôdzi veriteľov správca navrhol, aby členovia veriteľského výboru hlasovali o podaní návrhu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku: Hlasovanie: Za: STERATRANS Internationale Spedition GmbH, ČSOB Leasing,
a.s., Proti: Nikto, Zdržal sa: KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť Uznesenie č. 2: Veriteľský výbor
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov veriteľského výboru vyslovil súhlas s podaním návrhu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku.
4.
Záver Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu
z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu
a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie
bolo ukončené o 10.45 hod.
Podpis predsedu veriteľského výboru KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť, zast. JUDr. Ivan Rajníček
Podpis správcu úpadcu DSL Plus, s.r.o. - JUDr. Oliver Korec

◘
K003617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:STAVBA
Typ súpisnej položky majetku:Pivničný domček
Obec:Jelenec
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Jelenec
Číslo LV:1299
Súpisné číslo:48
Parcelné číslo:2346/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4690 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Peter Daníšek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Zákysučie 1193, Krásno nad Kysucou
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 43008534
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Tibor Bátory
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2010 S 1170 10
Spisová značka súdneho spisu: 2k/30/2010
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):112
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Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
Parcelné číslo:4181/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1232,00 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):232
Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
Parcelné číslo:4181/6/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2552,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):94
Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
Parcelné číslo:4181/6/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1034,00
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:STAVBA
Typ súpisnej položky majetku:Rodinný dom
Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Ulica:
Orientačné číslo:1193
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
Súpisné číslo:1193
Parcelné číslo:4181/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):46089,00 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):68
Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
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Parcelné číslo:4181/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):748,00 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):745
Obec:Krásno nad Kysucou
Štát:SK
Názov katastrálneho územia:Krásno nad Kysucou
Číslo LV:2523
Parcelné číslo:4180/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):8195,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava,
Michalaská 18
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Typ súpisnej položky majetku:BYT_NEBYTOVY_PRIESTOR
Popis bytu/nebytového priestoru:troj izbový podkrovný byt č.6, vchod č.2, 2.p.,
Obec:Radošina, Nitrianska 692/142
Štát:SR
Ulica:Nitrianska
Orientačné číslo:692
Názov katastrálneho územia:Radošina
Číslo LV:1512
Súpisné číslo:142
Parcelné číslo:191/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):60.000 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Ľudovít Brodňan-Kovovýroba Stránske
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Stránske 202
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 34 496 297
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Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Štefan Straka
Spisová značka správcovského spisu: 1K 13/2009 S 1184
Spisová značka súdneho spisu: 1K 13/2009
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum: 22.3.2011
Miesto: Stránske 202, 013 13 Stránske v sídle úpadcu
Úpadca: Ľudovít Brodňan – Kovovýroba Stránske
Stránske 202, 013 13 Stránske IČO: 34 496 297
Správca: Ing. Štefan Straka Spisová značka súdneho spisu: 1K/13/2009 Zoznam prítomných členov veriteľského
výboru:
1)
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava IČO: 35 776 005 zastúpená: Ing. Lívia
Vágnerová, podľa poverenia
2)
Tatra banka a.s., Bratislava, pracovisko Jána Milca 5, 010 01 Žilina zastúpená: Mgr. Pavol Novotný Mlinárcsik, podľa poverenia
Ďalej prítomný: Ing. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty
Program schôdze:
1.
Voľba predsedu veriteľského výboru
2.
Udelenie záväzného pokynu na predaj hnuteľných vecí
3.
Udelenie odporúčania vo veci pohľadávky – Michal Gregus
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.00 hod. správca podstaty. Privítal prítomných veriteľov. Uviedol, že
zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Konštatoval, že sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru a to
: - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Tatra
banka
a.s.,
Bratislava, pracovisko Jána Milca 5, 010 01 Žilina 1. Voľba predsedu veriteľského výboru Správca informoval, že
na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 11.3.2011 bol za nového člena veriteľského výboru zvolený veriteľ –
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Dôvodom voľby nového člena
veriteľského výboru je skutočnosť, že veriteľovi – Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Žilina zaniklo členstvo
vo veriteľskom výbore, pretože mu zaniklo postavenie účastníka konkurzného konania a to z titulu postúpenia
svojej pohľadávky na nového konkurzného veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava. Týmto súčasne
veriteľský výbor zostal bez predsedu. V ďalšom správca navrhol za predsedu veriteľského výboru, prítomného
veriteľa s najväčším počtom hlasov, a to Slovenskú konsolidačnú a.s. Na základe toho správca veriteľskému
výboru predložil návrh uznesenia: Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa – Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Za uvedený návrh hlasovali obaja prítomní
členovia veriteľského výboru, t.j. 100 % prítomných členov. Návrh bol teda schválený. 2.
Udelenie
záväzného pokynu na predaj hnuteľných vecí SKP listom zo dňa 1.6.2010 vyzval Sociálnu poisťovňu, ako
predsedu veriteľského výboru o vyjadrenie k predloženým ponukám v 2. kole ponukového konania. O kúpu
hnuteľného majetku prejavili záujem dvaja záujemcovia, a to Ing. Jozef Kucharovič, Trenčín, ktorý však v lehote do
31.5.2010 písomnú ponuku nepredložil a spoločnosť Strojárne KBS s.r.o., Dolné Rudiny 15, Žilina, ktorá predložila
nasledovnú ponuku: - Za sústruh SUI 40 ponúkla kúpnu cenu vo výške 600,- Eur, čo predstavuje 29,27 %
súpisovej hodnoty (súpisová hodnota predstavuje sumu 2.050,- Eur) - Za skľučovadlo TOS Svitavy IUG 315/4
ponúkla kúpnu cenu vo výške 40,- Eur, čo predstavuje 25,81 % súpisovej hodnoty (súpisová hodnota predstavuje
sumu 155,- Eur) Za zváračku FOR – MIG 289 ponúkla kúpnu cenu 300,- Eur, čo predstavuje 28,43 %
súpisovej hodnoty (súpisová hodnota predstavuje sumu 1.055,- Eur) Nakoľko v 2. kole ponukového konania
prejavili o kúpu hnuteľného majetku dvaja záujemcovia, predseda veriteľského výboru Slovenská konsolidačná a.s.
navrhuje správcovi konkurznej podstaty uskutočniť ešte ďalšie ponukové konanie a odporúča predať majetok v 3.
kole ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu so súhlasom veriteľského výboru pri zachovaní
podmienok uvedených v záväznom pokyne pri speňažovaní hnuteľného majetku. Predseda veriteľského výboru
predložil veriteľskému výboru návrh uznesenia: Správca konkurznej podstaty uskutoční odpredaj majetku v 3. kole
ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu so súhlasom veriteľského výboru pri zachovaní
podmienok uvedených v záväznom pokyne pri speňažovaní hnuteľného majetku. Za uvedený návrh hlasovali obaja
prítomní členovia veriteľského výboru, t.j. 100 % prítomných členov. Návrh bol teda schválený. 3.
Udelenie
odporúčania vo veci pohľadávky – Michal Gregus Správca konkurznej podstaty oboznámil členov veriteľského
výboru na 1. zasadnutí o skutočnosti, že dlžník vykazuje nepremlčanú pohľadávku voči fyzickej osobe – Michal
Gregus, bytom Vranov nad Topľou, Sídlisko 1. Mája 60/37 vo výške 26.496,20 Eur. Na základe žaloby, ktorú SKP
po vyhlásení konkurzu na menovaného podal na Okresný súd Vranov nad Topľou je pohľadávka priznaná
platobným rozkazom č.k. 11Rob/207/2009 zo dňa 12.8.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
3.9.2009. Veriteľský výbor uložil SKP, aby písomne vyzval dlžníka na zaplatenie pohľadávky a zároveň, aby
preveril majetkové pomery dlžníka úpadcu a zistil, do akej miery sa javí pohľadávka ako nevymožiteľná. Na
základe uvedeného SKP požiadal Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Svätoslav Mruškovič – súdny exekútor, Prešov,
ktorý mu oznámil nasledovné skutočnosti: Exekútorský úrad súdneho exekútora vedie voči povinnému Michalovi
Gregusovi štyri exekučné konania, v ktorých je vymáhaná celková suma 1.494,- Eur, vrátane trov exekúcie. V troch
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exekučných konaniach je oprávnený Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou a v jednom prípade je
oprávneným SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove. Exekútor povinnému nariadil zrážky z iných príjmov –
invalidného dôchodku u Sociálnej poisťovne – Ústredie Bratislava. Podľa telefonickej informácie dňa 21.3.2011
podanej pracovníčkou Exekútorského úradu ani v exekučnom konaní, kde boli nariadené zrážky z invalidného
dôchodku nie sú poukazované finančné prostriedky, nakoľko sú finančné prostriedky zrážané z invalidného
dôchodku uhrádzané Daňovému úradu Vranov nad Topľou (pohľadávka vo výške 24.900,- Eur), ktorý vedie
exekúciu voči povinnému Michalovi Gregusovi. Lustráciou majetku povinného sa nezistil žiadny postihnuteľný
hnuteľný i nehnuteľný majetok . Predseda veriteľského výboru Slovenská konsolidačná a.s. navrhuje správcovi
konkurznej podstaty v súvislosti so zverejnením 3. ponukového konania i zverejnenie predaja pohľadávky voči
Michalovi Gregusovi v ponukovom konaní za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu so súhlasom veriteľského výrobu pri
zachovaní ostatných podmienok uvedených v záväznom pokyne pri speňažovaní hnuteľného majetku. Predseda
veriteľského výboru predložil veriteľskému výboru návrh uznesenia: Správca konkurznej podstaty uskutoční spolu
so zverejnením 3. ponukového konania i zverejnenie predaja pohľadávky voči dlžníkovi Michal Gregus za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu so súhlasom veriteľského výboru pri zachovaní podmienok uvedených v záväznom pokyne
pri speňažovaní hnuteľného majetku. Za uvedený návrh hlasovali obaja prítomní členovia veriteľského výboru, t.j.
100 % prítomných členov. Návrh bol teda schválený. Nikto z prítomných členov nevzniesol námietky voči prijatým
uzneseniam. V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť
a rokovanie prvého zasadnutia veriteľského výboru ukončil v čase 11.30 hod. Súčasne predseda veriteľského
výboru uviedol, že zápisnicu zo zasadnutia podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu.
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava IČO: 35 776 005 , zastúpená: Ing. Lívia Vágnerová
Ing. Štefan Straka, správca

◘
K003621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:vinica
Vymera (m2):294
Obec:Jelenec
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Jelenec
Číslo LV:1299
Parcelné číslo:2346/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1470
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
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Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:záhrady
Vymera (m2):126
Obec:Jelenec
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Jelenec
Číslo LV:1299
Parcelné číslo:2346/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):630 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):42
Obec:Jelenec
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Jelenec
Číslo LV:1299
Parcelné číslo:246/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):210
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Novácke chemické závody, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31 616 755
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 29K/43/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu: 29K/43/2009
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: Novácke chemické závody, a.s. „v konkurze“, IČO: 31 616 755, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, (ďalej
len „Úpadca)
Miesto konania: Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Termín: 17.03.2011 o 12.00 hod
Program: 1. Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu
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Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru – Novácka Energetika, a.s., IČO: 44 203 454, M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71,
zastúpený LAWCORP, s.r.o., IČO: 36 847 437, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, konajúci: JUDr. Ján Vajda –
konateľ (ďalej ako „Novácka energetika“ alebo aj „predseda veriteľského výboru“); 2.člen veriteľského výboru –
INVES-KREDIT, s.r.o., IČO: 44 261 781, Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, konajúci: Marian Kultan – konateľ
(ďalej ako „INVEST-KREDIT“); 3.člen veriteľského výboru – M – ENERGO s.r.o., IČO: 45 288 712, Sienkiewiczova
4, Bratislava 811 09, zastúpený: Štefan Hornáček – konateľ (ďalej ako „M – ENERGO“); 4.člen veriteľského výboru
a zabezpečený veriteľ – Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, Trnavská cesta 100,
Bratislava 821 01, zast. BIZOŇ & PARTNERS s.r.o., IČO: 36 833 533, Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava 811
02, konajúci: JUDr. Juraj Bizoň – konateľ (ďalej ako „FNM“); 5.člen veriteľského výboru – DAK KIABA s.r.o., IČO:
36 293 024, A. Hlinku 483/1, Nováky 972 71, konajúci: Ing. Henrich Gajdošech – na základe plnej moci (ďalej ako
„DAK KIABA“);
I.Otvorenie zasadnutia: Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru o 12.10 hod. a privítal
prítomných členov veriteľského výboru. Zároveň konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru,
teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru zhodne
konštatovali, že súhlasia so spôsobom zvolania a programom veriteľského výboru. Listom správcu – Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, sídlo v obvode konkurzného súdu: Gen. M. R. Štefánika
379/19, 911 01 trenčín, konajúci JUDr. Miroslav Duračinským (ďalej ako „Správca“) – zo dňa 21.02.2011 bol každý
člen veriteľského výboru požiadaný o uloženie záväzného pokynu ako postupovať pri speňažení majetku Úpadcu
podliehajúceho konkurzu odplatným prevodom jeho podniku. O uložení záväzného pokynu v zmysle žiadosti
Správcu rozhodne v súlade s ustanovením § 38 a ustanovením § 82 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
veriteľský výbor ako kolektívny orgán. Súčasne so žiadosťou Správcu o uloženie záväzného pokynu boli členom
veriteľského výboru Správcom zaslané aj Zásady speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu na majetok
úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze zo dňa 21.02.2011 a Záväzné podmienky ponukového konania
na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu Novácke chemické závody, a.s. zo dňa 21.02.2011 a zároveň
aj Zásady speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu na majetok úpadcu Novácke chemické závody, a.s.
v konkurze (v znení pozmeňovacích návrhov) zo dňa 21.02.2011 (ďalej len ako „Zásady speňažovania v znení
pozmeňovacích návrhov“) a Záväzné podmienky ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku
úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (v znení pozmeňovacích návrhov) zo dňa 21.02.2011 (ďalej aj
len ako „Záväzné podmienky v znení pozmeňovacích návrhov“). Vzhľadom na všeobecný konsenzus predseda
veriteľského výboru skonštatoval, že pre účely zasadnutia veriteľského výboru a uloženie záväzného pokynu
Správcovi budú členovia veriteľského výboru pracovať s nasledovnými dokumentmi, resp. verziami dokumentov:
Zásady speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov a Záväzné podmienky v znení pozmeňovacích návrhov,
s čím všetci prítomní veritelia súhlasili. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov na predloženie
prípadných pripomienok k navrhnutým súťažným dokumentom, t.j. Zásadám speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov a Záväzným podmienkam v znení pozmeňovacích návrhov. FNM predložil k rukám predsedu veriteľského
výboru list – Zaslanie záväzného pokynu Fondu národného majetku Slovenskej republiky k speňaženiu majetku
úpadcu Novácke chemické závody, a.s., v konkurze zo dňa 01.03.2011 na vedomie konkurznému súdu
s odôvodnením. Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu bolo zasadnutie veriteľského výboru prerušené na 30 minút
za účelom oboznámenia sa s podaním FNM. Po oboznámení sa s podaním FNM pokračovalo zasadnutie
veriteľského výboru, pričom bolo konsenzuálne rozhodnuté, že každý bod podania FNM bude prerokovaný
jednotlivo a následne predložený predsedom veriteľského výboru na hlasovanie a v prípade schválenia to bude
správcovi zaslané ako výhrada k súťažným dokumentom, t.j. Zásadám speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov a Záväzným podmienkam v znení pozmeňovacích návrhov. 1. Návrh FNM, aby ustanovenie článku I.,
bodu 1.2. Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov, bolo schválené v nasledovnom znení: „Podnik
Úpadcu (ďalej aj len ako „Podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V
zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR Správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva
a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na nadobúdateľa prechádzajú
len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho Podniku po vyhlásení konkurzu, nepeňažné
záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky vyplývajúce zo zmluvy o predaji Podniku Úpadcu uzavretej medzi
Správcom a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou entitou s právnou subjektivitou, ktorej ponuka bude
v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými podmienkami vyhodnotená ako úspešná.“ Žiaden
z veriteľov nemal k prednesenému návrhu výhrady, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia:
Navrhujeme, aby ustanovenie článku I. bodu 1.2. Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov, bolo
schválené v nasledovnom znení: „Podnik Úpadcu (ďalej aj len ako „Podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných
a nehmotných zložiek jeho podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR Správca pri speňažení podniku prevedie na
nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich
s podnikom na nadobúdateľa prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho
Podniku po vyhlásení konkurzu, nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky vyplývajúce zo
zmluvy o predaji Podniku Úpadcu uzavretej medzi Správcom a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou
entitou s právnou subjektivitou, ktorej ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými
podmienkami vyhodnotená ako úspešná.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK

www.zbierka.sk
OV 61B/2011

Konkurzy a reštrukturalizácie

© IURA EDITION, spol. s r. o.
39

KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom
návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 1. 2. Vystúpil veriteľ M – ENERGO, ktorý navrhol
schváliť ust. článku I. bod 1.6. Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov v nasledovnom znení:
„Nakoľko Podnik Úpadcu je zo strany Správcu v súlade so ZKR prevádzkovaný, záväzky Úpadcu zodpovedajúce
pohľadávkam tretích osôb voči Úpadcovi z prevádzkovania podniku Úpadcu podľa ust. § 88 ods. 5 ZKR popísané
v Znaleckom posudku alebo v Informačnom memorande (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich
Elektronický data room (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Pevný data room (pojem
definovaný nižšie) sa nemusia nevyhnutne zhodovať so skutočným stavom záväzkov Úpadcu v Rozhodujúcich
deň, ktoré v zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR na nadobúdateľa Podniku Úpadcu prechádzajú.“ Žiaden z veriteľov nemal
k prednesenému návrhu výhrady, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust.
článku I. bod 1.6. Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení:
„Nakoľko Podnik Úpadcu je zo strany Správcu v súlade so ZKR prevádzkovaný, záväzky Úpadcu zodpovedajúce
pohľadávkam tretích osôb voči Úpadcovi z prevádzkovania podniku Úpadcu podľa ust. § 88 ods. 5 ZKR popísané
v Znaleckom posudku alebo v Informačnom memorande (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich
Elektronický data room (pojem definovaný nižšie) alebo v podkladoch tvoriacich Pevný data room (pojem
definovaný nižšie) sa nemusia nevyhnutne zhodovať so skutočným stavom záväzkov Úpadcu v Rozhodujúcich
deň, ktoré v zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR na nadobúdateľa Podniku Úpadcu prechádzajú.“ Hlasovali: Novácka
energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru
konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu M - ENERGO bol jednomyseľne schválený ako
Uznesenie č. 2. 3. Bol prednesený návrh FNM, aby ustanovenie článku I. bod 1.7. Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: “Súčasťou zmluvy o predaji Podniku Úpadcu
uzavretej medzi Správcom a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou entitou s právnou subjektivitou, ktorej
ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými podmienkami vyhodnotená ako úspešná,
budú aj nasledovné záväzky kupujúceho: 1.7.1 Zabezpečiť, aby po dobu piatich (5) rokov od Rozhodujúceho dňa
nedošlo k ukončeniu produkcie žiadnej z prevádzok Podniku slúžiacich na (i výrobu karbidu vápnika( CaC2)
a/alebo na (ii) vykonávanie elektrolýzy (každá z týchto prevádzok samostatne alebo aj obidve spoločne ďalej aj len
ako „Výrobná prevádzka“) ako ani k zníženiu skutočne využívaných produkčných kapacít ktorejkoľvek z Výrobných
prevádzok pod Kumulatívnu ročnú úroveň (pojem definovaný nižšie) sedemdesiatich piatich percent (75 %)
z referenčnej úrovne produkcie príslušnej Výrobnej kapacity vypočítanej ako súčet objemov jej produkcie za
obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov referenčného účtovného roka 2010 (ďalej
aj len ako „Prvý záväzok“). Kumulatívna ročná úroveň na účely tohto subbodu (1.7.1) tohto bodu (1.7.) je súčtom
objemu produkcie príslušnej Výrobnej prevádzky za obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov s výnimkou Nepočítaných mesiacov; Nepočítaným mesiacom je kalendárny mesiac, v ktorom objem
produkcie ktorejkoľvek z Výrobných prevádzok z dôvodu odstávok a/alebo plánovaných rekonštrukcií a/alebo
opatrení prijatých na plnenie Druhého záväzku a/alebo Tretieho záväzku a/alebo Štvrtého záväzku nedosiahne ani
polovicu z priemerného mesačného objemu produkcie dotknutej Výrobnej prevádzky za referenčný účtovný rok
2010 – počet Nepočítaných mesiacov na účely výpočtu Kumulatívnej ročnej úrovne môže byť počas rozhodujúceho
obdobia piatich (5) rokov od Rozhodujúceho dňa vo vzťahu ku každej z Výrobných prevádzok maximálne šesť(6).
1.7.2 Zabezpečiť, aby po dobu piatich (5) rokov od Rozhodujúceho dňa kupujúci nepreviedol Podnik definovaný
v Článku I. ods. 1.2 Záväzných podmienok kúpou, darovaním alebo akýmkoľvek iným právnym aktom na tretiu
osobu v (i) rozsahu, v akom ho tento nadobudol v Rozhodujúci deň alebo (ii) v akomkoľvek inom, väčšom či
menšom rozsahu, ako ho tento nadobudol v Rozhodujúci deň alebo (iii) po samostatných navzájom oddeliteľných
častiach (ďalej len ako „Druhý záväzok“). Toto ustanovenie sa netýka nakladania s majetkom Podniku, ktoré bolo
prevedené na tretiu osobu v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania zodpovedajúcemu
prevádzkovaniu podniku. (Prvý záväzok a Druhý záväzok ďalej spoločne aj len ako „Záväzky nadobúdateľa
Podniku“).“ Bola otvorená diskusia k prednesenému návrhu FNM, ktorý upúšťa od investičných povinností
nadobúdateľa podniku. V rámci diskusie vystúpil veriteľ DAK KIABA, ktorý navrhol, aby bol ponechaný pôvodné
navrhovaný bod 1.7.2., ktorý znie „Vynaložiť najneskôr do uplynutia kalendárneho roka 2012 finančné prostriedky
najmenej vo výške 11.000.000,- EUR (jedenásť miliónov euro) na zabezpečenie nevyhnutných alebo účelných
opatrení smerujúcich k splneniu alebo zvýšeniu miery súladu s požiadavkami, záväznými limitmi alebo
ukazovateľmi, pravidlami a normami upravujúcimi, týkajúcimi sa alebo aplikovateľnými na ktorúkoľvek z Výrobných
prevádzok a vyplývajúcimi z právnych predpisov na jednotlivých úsekoch ochrany životného prostredia alebo
z iných právnych predpisov priamo alebo nepriamo upravujúcich otázku životného prostredia či ekológie a/alebo
z vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy na úseku životného prostredia a/alebo ekológie (ďalej aj len
ako „Ekologická investícia“) alebo zabezpečiť vynaloženie Ekologickej investície v rovnakej výške a v rovnakom
termíne spoločným plnením s treťou osobou alebo zabezpečiť vynaloženie Ekologickej investície v rovnakej výške
a v rovnakom termíne výlučne treťou osobou (ďalej aj len ako „Druhý záväzok“);“ a znenie ust. bodu 1.7.2 návrhu
FNM aby bolo označené ako 1.7.3 a tento záväzok, aby bol označený ako „Tretí záväzok“. Svoj návrh veriteľ DAK
KIABA odôvodnil možnosťou odkontrolovateľnosti vynaložených investícií zo strany nadobúdateľa podniku
Úpadcu, čím by sa predišlo prípadným vyšším škodám. S vypustením ostatných investícií podľa znenia pôvodných
bodov 1.7.3 a 1.7.4 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov predložených Správcom vyjadrili všetci
prítomní veritelia súhlas. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby úvodná veta článku I.
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bodu 1.7 a subbod 1.7.1 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov boli schválené v nasledovnom
znení: „Súčasťou zmluvy o predaji Podniku Úpadcu uzavretej medzi Správcom a fyzickou osobou, právnickou
osobou alebo inou entitou s právnou subjektivitou, ktorej ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade
s týmito Záväznými podmienkami vyhodnotená ako úspešná, budú aj nasledovné záväzky kupujúceho: 1.7.1
Zabezpečiť, aby po dobu piatich (5) rokov od Rozhodujúceho dňa nedošlo k ukončeniu produkcie žiadnej
z prevádzok Podniku slúžiacich na (i) výrobu karbidu vápnika (CaC2) a/alebo na (ii) vykonávanie elektrolýzy (každá
z týchto prevádzok samostatne alebo aj obidve spoločne ďalej aj len ako „Výrobná prevádzka“) ako ani k zníženiu
skutočne využívaných produkčných kapacít ktorejkoľvek z Výrobných prevádzok pod Kumulatívnu ročnú úroveň
(pojem definovaný nižšie) sedemdesiatich piatich percent (75 %) z referenčnej úrovne produkcie príslušnej
Výrobnej kapacity vypočítanej ako súčet objemov jej produkcie za obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov referenčného účtovného roka 2010 (ďalej aj len ako „Prvý záväzok“). Kumulatívna ročná
úroveň na účely tohto subbodu (1.7.1) tohto bodu (1.7.) je súčtom objemu produkcie príslušnej Výrobnej prevádzky
za obdobie dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov s výnimkou Nepočítaných mesiacov;
Nepočítaným mesiacom je kalendárny mesiac, v ktorom objem produkcie ktorejkoľvek z Výrobných prevádzok
z dôvodu odstávok a/alebo plánovaných rekonštrukcií a/alebo opatrení prijatých na plnenie Druhého záväzku
a/alebo Tretieho záväzku a/alebo Štvrtého záväzku nedosiahne ani polovicu z priemerného mesačného objemu
produkcie dotknutej Výrobnej prevádzky za referenčný účtovný rok 2010 – počet Nepočítaných mesiacov na účely
výpočtu Kumulatívnej ročnej úrovne môže byť počas rozhodujúceho obdobia piatich (5) rokov od Rozhodujúceho
dňa vo vzťahu ku každej z Výrobných prevádzok maximálne šesť(6).“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za,
M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 3. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia:
Navrhujeme, aby znenie článku I. bodu 1.7. subbodu 1.7.2 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov
bolo schválené v nasledovnom znení: „Vynaložiť najneskôr do uplynutia kalendárneho roka 2012 finančné
prostriedky najmenej vo výške 11.000.000,- EUR (jedenásť miliónov euro) na zabezpečenie nevyhnutných alebo
účelných opatrení smerujúcich k splneniu alebo zvýšeniu miery súladu s požiadavkami, záväznými limitmi alebo
ukazovateľmi, pravidlami a normami upravujúcimi, týkajúcimi sa alebo aplikovateľnými na ktorúkoľvek z Výrobných
prevádzok a vyplývajúcimi z právnych predpisov na jednotlivých úsekoch ochrany životného prostredia alebo
z iných právnych predpisov priamo alebo nepriamo upravujúcich otázku životného prostredia či ekológie a/alebo
z vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy na úseku životného prostredia a/alebo ekológie (ďalej aj len
ako „Ekologická investícia“) alebo zabezpečiť vynaloženie Ekologickej investície v rovnakej výške a v rovnakom
termíne spoločným plnením s treťou osobou alebo zabezpečiť vynaloženie Ekologickej investície v rovnakej výške
a v rovnakom termíne výlučne treťou osobou (ďalej aj len ako „Druhý záväzok“);“ Hlasovali: Novácka energetika:
za, FNM: zdržal sa, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru
konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený ako Uznesenie č. 4. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia:
Navrhujeme, aby znenie článku I. bodu 1.7. subbodu 1.7.3 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov
bolo schválené v nasledovnom znení: Zabezpečiť, aby po dobu piatich (5) rokov od Rozhodujúceho dňa kupujúci
nepreviedol Podnik definovaný v Článku I. ods. 1.2 Záväzných podmienok kúpou, darovaním alebo akýmkoľvek
iným právnym aktom na tretiu osobu v (i) rozsahu, v akom ho tento nadobudol v Rozhodujúci deň alebo (ii)
v akomkoľvek inom, väčšom či menšom rozsahu, ako ho tento nadobudol v Rozhodujúci deň alebo (iii) po
samostatných navzájom oddeliteľných častiach (ďalej len ako „Tretí záväzok“). Toto ustanovenie sa netýka
nakladania s majetkom Podniku, ktoré bolo prevedené na tretiu osobu v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu
predmetu podnikania zodpovedajúcemu prevádzkovaniu podniku. (Prvý záväzok, Druhý záväzok a Tretí záväzok
ďalej spoločne aj len ako „Záväzky nadobúdateľa Podniku“).“ Pôvodné ustanovenia článku I. bodu 1.7. subbodov
1.7.3 a 1.7.4 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov zaslaných Správcom sa vypúšťajú. Hlasovali:
Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského
výboru konštatoval, že návrh bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 5. 4. Bol prednesený návrh FNM, aby
ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. k) Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo
schválené v nasledovnom znení: „Dohodu zmluvných strán, že zmluva o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať
všetky Záväzky nadobúdateľa Podniku podľa bodu 1.7 článku I. Záväzných podmienok, pričom solidárnymi
veriteľmi zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku budú spoločne a nerozdielne Úpadca a Slovenská konsolidačná a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 2257/B (ďalej len ako „Tretia osoba“);“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu
uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. k) Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodu zmluvných strán, že zmluva o predaji
Podniku Úpadcu bude obsahovať všetky Záväzky nadobúdateľa Podniku podľa bodu 1.7 článku I. Záväzných
podmienok, pričom solidárnymi veriteľmi zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku budú spoločne a nerozdielne Úpadca
a Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 2257/B (ďalej len ako „Tretia osoba“);“
Hlasovali: Novácka energetika: proti, FNM: za, M – ENERGO: proti, DAK KIABA: proti, INVEST-KREDIT: proti.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia nebol schválený. 5. Veriteľ M – ENERGO
predniesol návrh, aby tretiu osobu ustanovenú v článku III. Bode 3.1 pododseku 3.1.4 písm. k) Záväzných
podmienok v znení pozmeňovacích návrhov určil Okresný súd Trenčín ako vecne a miestne príslušný konkurzný
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súd. Veriteľ M – ENERGO predniesol, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. k) Záväzných podmienok
v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodu zmluvných strán, že zmluva
o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať všetky Záväzky nadobúdateľa Podniku podľa bodu 1.7 článku I.
Záväzných podmienok, pričom veriteľom zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku bude Úpadca alebo tretia osoba
určená Okresným súdom Trenčín ako vecne a miestne príslušným súdom v konkurze vedenom na majetok
Úpadcu;“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4
písm. k) Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodu
zmluvných strán, že zmluva o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať všetky Záväzky nadobúdateľa Podniku
podľa bodu 1.7 článku I. Záväzných podmienok, pričom veriteľom zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku bude
Úpadca alebo tretia osoba určená Okresným súdom Trenčín ako vecne a miestne príslušným súdom v konkurze
vedenom na majetok Úpadcu;“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: proti, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za,
INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený ako Uznesenie
č. 6. 6. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. l) Záväzných podmienok
v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodou zmluvných strán, že zmluva
o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať dojednanie o zmluvnej pokute vo výške 20.00.000,- EUR (dvadsať
miliónov eur) pre prípad porušenia ktoréhokoľvek a každého zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku, ibaže by
k porušeniu Záväzku nadobúdateľa Podniku došlo v dôsledku nepredvídateľnej a pri všetkej snahe neodvrátiteľnej,
neovládateľnej a nekontrolovateľnej udalosti nezávislej od vôle nadobúdateľa Podniku (vis maior).“ Pristúpilo sa
k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. l) Záväzných
podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodou zmluvných strán, že
zmluva o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať dojednanie o zmluvnej pokute vo výške 20.00.000,- EUR
(dvadsať miliónov eur) pre prípad porušenia ktoréhokoľvek a každého zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku, ibaže
by k porušeniu Záväzku nadobúdateľa Podniku došlo v dôsledku nepredvídateľnej a pri všetkej snahe
neodvrátiteľnej, neovládateľnej a nekontrolovateľnej udalosti nezávislej od vôle nadobúdateľa Podniku (vis maior).“
Hlasovali: Novácka energetika: proti, FNM: za, M – ENERGO: proti, DAK KIABA: proti, INVEST-KREDIT: proti.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia nebol schválený. 7. Vystúpil veriteľ M – ENERGO,
ktorý predniesol, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. l) Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodu zmluvný strán, že zmluva o predaji
Podniku Úpadcu bude obsahovať dojednanie o (i) zmluvnej pokute vo výške 20.000.000,- EUR (dvadsať miliónov
eur) pre prípad porušenia Prvého záväzku v zmysle subbodu 1.7.1 článku I. Záväzných podmienok a pre prípad
porušenia Tretieho záväzku v zmysle subbdou 1.7.3 článku I. Záväzných podmienok a o (ii) zmluvnej pokute pre
prípad porušenia Druhého záväzku v zmysle subbodu 1.7.2 článku I. Záväzných podmienok, vo výške rozdielu
medzi sumou finančných prostriedkov zodpovedajúcej obsahu porušeného Záväzku nadobúdateľa Podniku
a výškou finančných prostriedkov, ktoré boli na plnenie porušeného Záväzku nadobúdateľa Podniku
nadobúdateľom a/alebo treťou osobou skutočne vynaložené; záväzok nadobúdateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za
porušenie ktoréhokoľvek zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku nevznikne, ak k porušeniu tohto záväzku došlo
v dôsledku nepredvídateľnej a pri všetkej snahe neodvrátiteľnej, neovládateľnej a nekontrolovateľnej udalosti
nezávislej od vôle nadobúdateľa Podniku (vis maior) a/alebo v dôsledku objektívneho poklesu dopytu na (a)
tovarovom relevantnom trhu s karbidom vápnika resp. (b) na tovarovom relevantnom trhu s produktmi elektrolýzy.“
Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku III. Bod 3.1 pododsek 3.1.4 písm. l)
Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Dohodu zmluvný
strán, že zmluva o predaji Podniku Úpadcu bude obsahovať dojednanie o (i) zmluvnej pokute vo výške
20.000.000,- EUR (dvadsať miliónov eur) pre prípad porušenia Prvého záväzku v zmysle subbodu 1.7.1 článku I.
Záväzných podmienok a pre prípad porušenia Tretieho záväzku v zmysle subbodu 1.7.3 článku I. Záväzných
podmienok a o (ii) zmluvnej pokute pre prípad porušenia Druhého záväzku v zmysle subbodu 1.7.2 článku I.
Záväzných podmienok, vo výške rozdielu medzi sumou finančných prostriedkov zodpovedajúcej obsahu
porušeného Záväzku nadobúdateľa Podniku a výškou finančných prostriedkov, ktoré boli na plnenie porušeného
Záväzku nadobúdateľa Podniku nadobúdateľom a/alebo treťou osobou skutočne vynaložené; záväzok
nadobúdateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie ktoréhokoľvek zo Záväzkov nadobúdateľa Podniku nevznikne,
ak k porušeniu tohto záväzku došlo v dôsledku nepredvídateľnej a pri všetkej snahe neodvrátiteľnej, neovládateľnej
a nekontrolovateľnej udalosti nezávislej od vôle nadobúdateľa Podniku (vis maior) a/alebo v dôsledku objektívneho
poklesu dopytu na (a) tovarovom relevantnom trhu s karbidom vápnika resp. (b) na tovarovom relevantnom trhu
s produktmi elektrolýzy.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: proti, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za,
INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený ako Uznesenie
č. 7. 8. Bol prednesený návrh FNM, aby v ust. článku III. Bodu 3.5 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích
návrhov bola výška peňažnej zábezpeky znížená zo sumy 2.000.000,- € na sumu 1.000.000,- €. Pristúpilo sa
k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby v ust. článku III. Bodu 3.5 Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bola výška peňažnej zábezpeky znížená zo sumy 2.000.000,- € na sumu 1.000.000,- €.
Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda
veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený
ako Uznesenie č. 8. 9. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku IV. Bod 4.5 Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bol schválený v nasledovnom znení: „Správca odpovie na žiadosti Účastníkov
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o modifikáciu znenia Transakčného dokumentu podľa predchádzajúceho bodu (4.4) tohto článku (IV.)
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) za podmienok určených v Článku V, odsek 5.2 Zásad speňažovania
majetku v rozsahu označenia Účastníkom navrhovanej pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia a označenia:
„Akceptované“ alebo „Čiastočne akceptované“ alebo „Neakceptované“. Správca nie je povinný žiadnu
z Účastníkom navrhovaných modifikácií do znenia transakčného dokumentu zapracovať, Správca rovnako nie je
povinný akceptáciu, čiastočnú akceptáciu alebo odmietnutie pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia
akokoľvek odôvodniť.“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku IV. Bod 4.5
Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený v nasledovnom znení: „Správca odpovie na
žiadosti Účastníkov o modifikáciu znenia Transakčného dokumentu podľa predchádzajúceho bodu (4.4) tohto
článku (IV.) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) za podmienok určených v Článku V, odsek 5.2 Zásad
speňažovania majetku v rozsahu označenia Účastníkom navrhovanej pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia
a označenia: „Akceptované“ alebo „Čiastočne akceptované“ alebo „Neakceptované“. Správca nie je povinný žiadnu
z Účastníkom navrhovaných modifikácií do znenia transakčného dokumentu zapracovať, Správca rovnako nie je
povinný akceptáciu, čiastočnú akceptáciu alebo odmietnutie pripomienky, návrhu, zmeny alebo doplnenia
akokoľvek odôvodniť.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVESTKREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol
jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 9. 10. Vystúpil veriteľ M – ENERGO, ktorý predniesol návrh, aby ust.
článku V., bodu 5.1 subbodu 5.1.2 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Písomné vyjadrenie Účastníka týkajúce sa jeho finančnej stability a finančnej spôsobilosti
plnenia (i) Záväzkov nadobúdateľa Podniku a/alebo (ii) peňažného záväzku na zaplatenie zmluvných pokút
dojednaných pre prípad porušenia ktoréhokoľvek zo Záväzkov nadobúdateľa podniku podľa písmena l) subbodu
3.1.4 článku III. Týchto Záväzných podmienok, doložené formou dokumentov alebo listín preukazujúcich (a)
možnosť dispozície Účastníka s likvidnými finančnými prostriedkami (e.g potvrdenie banky o peňažných
prostriedkoch na účte Účastníka, commitment letter resp. úverový prísľub banky, zmluva o úvere uzavretá
s bankou) alebo (b) vlastné majetkové zdroje Účastníka a/alebo majetkové zdroje Akcionára Účastníka a možnosť
Účastník disponovať s týmito zdrojmi v prípade nadobudnutia Podniku (e.g. vyjadrenie audítora o výške čistého
obchodné imania Účastníka alebo vyjadrenie audítora o výške čistého obchodného imania jeho Akcionára
spoločne so záväzným úverovým prísľubom tohto Akcionára) nevzbudzujúcich dôvodnú pochybnosť o ich
hodnovernosti;“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme,
aby ust. článku V., bodu 5.1 subbodu 5.1.2 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Písomné vyjadrenie Účastníka týkajúce sa jeho finančnej stability a finančnej spôsobilosti
plnenia (i) Záväzkov nadobúdateľa Podniku a/alebo (ii) peňažného záväzku na zaplatenie zmluvných pokút
dojednaných pre prípad porušenia ktoréhokoľvek zo Záväzkov nadobúdateľa podniku podľa písmena l) subbodu
3.1.4 článku III. Týchto Záväzných podmienok, doložené formou dokumentov alebo listín preukazujúcich (a)
možnosť dispozície Účastníka s likvidnými finančnými prostriedkami (e.g potvrdenie banky o peňažných
prostriedkoch na účte Účastníka, commitment letter resp. úverový prísľub banky, zmluva o úvere uzavretá
s bankou) alebo (b) vlastné majetkové zdroje Účastníka a/alebo majetkové zdroje Akcionára Účastníka a možnosť
Účastník disponovať s týmito zdrojmi v prípade nadobudnutia Podniku (e.g. vyjadrenie audítora o výške čistého
obchodné imania Účastníka alebo vyjadrenie audítora o výške čistého obchodného imania jeho Akcionára
spoločne so záväzným úverovým prísľubom tohto Akcionára) nevzbudzujúcich dôvodnú pochybnosť o ich
hodnovernosti;“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: zdržal sa, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVESTKREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu M –
ENERGO bol schválený ako Uznesenie č. 10. 11. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bod 5.8
Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený v nasledovnom znení: „Správca otvorí
obálky obsahujúce Ponuky Účastníkov na spoločnom zasadnutí príslušného orgánu, ktoré zvolá tak, aby sa toto
konalo v posledný deň lehoty na doručovanie Ponúk podľa bodu 5.1 tohto článku (V.) Záväzných podmienok
o 10.00 hod. v sídle Správcu, za prítomnosti notára za podmienok určených v článku V. bod. 5.7 Zásad
speňažovania majetku. Správca vykoná vyhodnotenie obsahu Ponúk po ich dôslednom posúdení podľa kritéria
výšky Účastníkom ponúkanej odplaty za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku,
s prihliadnutím na obsah písomného vyjadrenia Účastníka podľa subbodu 5.3.5 tohto článku (V.) Záväzných
podmienok alebo v lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa skončenia procesu Licitácie (pojem definovaný
nižšie).“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby
ust. článku V. bod 5.8 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bol schválený v nasledovnom znení:
„Správca otvorí obálky obsahujúce Ponuky Účastníkov na spoločnom zasadnutí príslušného orgánu, ktoré zvolá
tak, aby sa toto konalo v posledný deň lehoty na doručovanie Ponúk podľa bodu 5.1 tohto článku (V.) Záväzných
podmienok o 10.00 hod. v sídle Správcu, za prítomnosti notára za podmienok určených v článku V. bod. 5.7 Zásad
speňažovania majetku. Správca vykoná vyhodnotenie obsahu Ponúk po ich dôslednom posúdení podľa kritéria
výšky Účastníkom ponúkanej odplaty za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku,
s prihliadnutím na obsah písomného vyjadrenia Účastníka podľa subbodu 5.3.5 tohto článku (V.) Záväzných
podmienok alebo v lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa skončenia procesu Licitácie (pojem definovaný
nižšie).“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne
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schválený ako Uznesenie č. 11. 12. Vystúpil veriteľ M – ENERGO, ktorý predniesol návrh, aby ust. článku V. bod
5.3 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo zmenené v nasledovnom znení: „Účastníci, ktorí
budú mať záujem o odplatné nadobudnutie Podniku Úpadcu na základe tohto Ponukového konania v súlade
s týmito Záväznými podmienkami musia najneskôr do dňa ...(T+140 dní) do 10.00 hod. (CET) doručiť písomnú
záväznú ponuku s obsahovými a formálnymi náležitosťami podľa tohto článku (V.) Záväzných podmienok (ďalej aj
len ako “Ponuka“). Za Ponuku doručenú Správcovi podľa predchádzajúcej vety sa považuje výlučne Ponuka, ktorá
bola najneskôr do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety fyzicky doručená na adresu kancelárie Správcu:
Horná 23, 974 01 Banská bystrica; podanie Ponuky na poštovú prepravu ani zaslanie Ponuky telefaxom,
elektronicky, ďalekopisom ani iným obdobným spôsobom v posledný deň lehoty určenej na doručenie Ponuky
nepostačuje.“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bod 5.3 Záväzných
podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo zmenené v nasledovnom znení: „Účastníci, ktorí budú mať
záujem o odplatné nadobudnutie Podniku Úpadcu na základe tohto Ponukového konania v súlade s týmito
Záväznými podmienkami musia najneskôr do dňa ...(T+140 dní) do 10.00 hod. (CET) doručiť písomnú záväznú
ponuku s obsahovými a formálnymi náležitosťami podľa tohto článku (V.) Záväzných podmienok (ďalej aj len ako
“Ponuka“). Za Ponuku doručenú Správcovi podľa predchádzajúcej vety sa považuje výlučne Ponuka, ktorá bola
najneskôr do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety fyzicky doručená na adresu kancelárie Správcu: Horná
23, 974 01 Banská bystrica; podanie Ponuky na poštovú prepravu ani zaslanie Ponuky telefaxom, elektronicky,
ďalekopisom ani iným obdobným spôsobom v posledný deň lehoty určenej na doručenie Ponuky nepostačuje.“
Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: proti, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda
veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu M – ENERGO bol schválený ako
Uznesenie č. 12. 13. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bodu 5.9 Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca je za podmienok určených v Článku V,
odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku oprávnený všetky Ponuky odmietnuť. Správca je v prípade rovnosti
Ponúkanej odplaty v dvoch alebo viacerých doručených Ponukách taktiež zorganizovať dodatočný proces licitácie,
v príebehu ktorého sa všetkým Účastníkom, ktorí v rozsahu výšky Ponúkanej odplaty doručili zhodné Ponuky (ďalej
aj len ako „Licitujúci subjekt“), vytvorí dodatočný priestor pre zvýšenie resp. opakované zvyšovanie ponúkanej
odplaty za nadobudnutie podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Licitácia“). Podmienky a pravidlá priebehu Licitácie ako
aj moment skočenia alebo spôsob určenia momentu skončenia Licitácie (ďalej aj len ako „Pravidlá licitácie“) určí
Správca za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku, pričom Pravidlá licitácie
odošle Správca v písomnej forme každému.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu
o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bodu 5.9 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích
návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca je za podmienok určených v Článku V, odsek 5.3 Zásad
speňažovania majetku oprávnený všetky Ponuky odmietnuť. Správca je v prípade rovnosti Ponúkanej odplaty
v dvoch alebo viacerých doručených Ponukách taktiež zorganizovať dodatočný proces licitácie, v príebehu ktorého
sa všetkým Účastníkom, ktorí v rozsahu výšky Ponúkanej odplaty doručili zhodné Ponuky (ďalej aj len ako
„Licitujúci subjekt“), vytvorí dodatočný priestor pre zvýšenie resp. opakované zvyšovanie ponúkanej odplaty za
nadobudnutie podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Licitácia“). Podmienky a pravidlá priebehu Licitácie ako aj moment
skočenia alebo spôsob určenia momentu skončenia Licitácie (ďalej aj len ako „Pravidlá licitácie“) určí Správca za
podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku, pričom Pravidlá licitácie odošle Správca
v písomnej forme každému.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za,
INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu
FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 13. 14. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bodu
5.10 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Účastníkovi,
ktorého Ponuka bola Správcom za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku
vyhodnotená ako najvýhodnejšia (ďalej aj len ako „Víťazná ponuka“) Správca bez zbytočného odkladu po vykonaní
vyhodnotenia zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie spolu so stručným poučením o ďalšom postupe podľa
týchto Záväzných podmienok; oznámenie podľa tohto bodu(5.10) môže byť samostatným dokumentom alebo aj
súčasťou resp. prílohou výzvy podľa bodu 6.1 článku VI. Záväzných podmienok.“ Žiaden z veriteľov nemal
pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bodu 5.10 Záväzných
podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Účastníkovi, ktorého Ponuka
bola Správcom za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku vyhodnotená ako
najvýhodnejšia (ďalej aj len ako „Víťazná ponuka“) Správca bez zbytočného odkladu po vykonaní vyhodnotenia
zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie spolu so stručným poučením o ďalšom postupe podľa týchto
Záväzných podmienok; oznámenie podľa tohto bodu(5.10) môže byť samostatným dokumentom alebo aj súčasťou
resp. prílohou výzvy podľa bodu 6.1 článku VI. Záväzných podmienok.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM:
za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 14. 15. Bol prednesený
návrh FNM, aby ust. článku V. bodu 5.11 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Účastníkom, ktorých Ponuka nebude zo strany Správcu za podmienok určených v Článku
V. odsek 5.3 Zásad speňažovania majetku vyhodnotená ako Víťazná ponuka, Správca bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa vykonania vyhodnotenia obsahu Ponúk zašle o tejto
skutočnosti písomné oznámenie (v rozsahu oznámenia, či Účastník bol alebo nebol v Ponukovom konaní úspešný,
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Správca najmä nebude v takejto písomnej informácii uvádzať označenie úspešného Účastníka ani podrobnosti
z jeho Víťaznej ponuky) a zároveň vráti nimi zloženú Peňažnú zábezpeku alebo vráti originál listiny zakladajúcej
Bankovú záruku; Peňažná zábezpeka sa vracia bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré k Zábezpeke z dôvodu jej
zloženia na bankový účet prirástlo alebo v dôsledku jej zloženia na určitý bankový účet mohlo prirásť.“ Žiaden
z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bodu
5.11 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Účastníkom,
ktorých Ponuka nebude zo strany Správcu za podmienok určených v Článku V. odsek 5.3 Zásad speňažovania
majetku vyhodnotená ako Víťazná ponuka, Správca bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10)
pracovných dní odo dňa vykonania vyhodnotenia obsahu Ponúk zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie (v
rozsahu oznámenia, či Účastník bol alebo nebol v Ponukovom konaní úspešný, Správca najmä nebude v takejto
písomnej informácii uvádzať označenie úspešného Účastníka ani podrobnosti z jeho Víťaznej ponuky) a zároveň
vráti nimi zloženú Peňažnú zábezpeku alebo vráti originál listiny zakladajúcej Bankovú záruku; Peňažná
zábezpeka sa vracia bez akéhokoľvek príslušenstva, ktoré k Zábezpeke z dôvodu jej zloženia na bankový účet
prirástlo alebo v dôsledku jej zloženia na určitý bankový účet mohlo prirásť.“ Hlasovali: Novácka energetika: za,
FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že
návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 15. 16. Bol
prednesený návrh FNM, aby ust. článku VIII. bodu 8.1 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo
schválené v nasledovnom znení: „Správca je oprávnený za podmienok určených v Článku V. odsek 5.2 Zásad
speňažovania majetku vylúčiť z Ponukového konania ktoréhokoľvek Účastníka, tkorý (i) učiní objektívne
nepravdivé oznámenie a/alebo prehlásenie v ktoromkoľvek dokumente, listine alebo úkone v priebehu Ponukového
konania alebo ktorý (ii) prestane v priebehu Ponukového konania spĺňať podmienky pre priznanie postavenia
Účastníka v Ponukovom konaní alebo ktorý (iii) iným spôsobom poruší Záväzné podmienky a/alebo podmienky
ustanovené pre nadobudnutie Podniku Úpadcu všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ktorý (iv) poruší
niektorú z povinností vyplývajúcich z Dohody o dôvernosti informácií. Oznámenie o vylúčení Účastníka
z Ponukového konania doručí Správca dotknutému Účastníkovi spolu s uvedením konkrétnych dôvodov jeho
vylúčenia.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby
ust. článku Viii. bodu 8.1 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom
znení: „Správca je oprávnený za podmienok určených v Článku V. odsek 5.2 Zásad speňažovania majetku vylúčiť
z Ponukového konania ktoréhokoľvek Účastníka, tkorý (i) učiní objektívne nepravdivé oznámenie a/alebo
prehlásenie v ktoromkoľvek dokumente, listine alebo úkone v priebehu Ponukového konania alebo ktorý (ii)
prestane v priebehu Ponukového konania spĺňať podmienky pre priznanie postavenia Účastníka v Ponukovom
konaní alebo ktorý (iii) iným spôsobom poruší Záväzné podmienky a/alebo podmienky ustanovené pre
nadobudnutie Podniku Úpadcu všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ktorý (iv) poruší niektorú
z povinností vyplývajúcich z Dohody o dôvernosti informácií. Oznámenie o vylúčení Účastníka z Ponukového
konania doručí Správca dotknutému Účastníkovi spolu s uvedením konkrétnych dôvodov jeho vylúčenia.“
Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda
veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený
ako Uznesenie č. 16. 17. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku IX. bodu 9.1 Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca si vyhradzuje právo za podmienok
určených v Článku V. odsek 5.4 Zásad speňažovania majetku akýmkoľvek spôsobom a ktorýkoľvek okamžik počas
Ponukového konania zmeniť alebo doplniť tieto Záväzné podmienky a/alebo za podmienok určených v Článku V.
odsek 5.2 Zásad speňažovania majetku Ponukové konanie prerušiť či zrušiť. Na zmenu ani doplnenie Záväzných
podmienok ani prerušenie ani zrušenie Ponukového konania sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia
Správcu ako ani jeho odôvodnenie; prípadné zmeny či doplnenia týchto Záväzných podmienok budú zo strany
Správcu oznámené Záujemcom resp. Účastníkom písomnou formou; to platí rovnako aj pre zrušenie Ponukového
konania zo strany Správcu. Takáto zmena alebo doplnenie Záväzných podmienok nemôže mať za následok zánik
povinnosti vrátiť alebo znemožnenie vrátenia zloženej Zábezpeky.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky.
Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku IX. bodu 9.1 Záväzných podmienok
v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca si vyhradzuje právo za podmienok
určených v Článku V. odsek 5.4 Zásad speňažovania majetku akýmkoľvek spôsobom a ktorýkoľvek okamžik počas
Ponukového konania zmeniť alebo doplniť tieto Záväzné podmienky a/alebo za podmienok určených v Článku V.
odsek 5.2 Zásad speňažovania majetku Ponukové konanie prerušiť či zrušiť. Na zmenu ani doplnenie Záväzných
podmienok ani prerušenie ani zrušenie Ponukového konania sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia
Správcu ako ani jeho odôvodnenie; prípadné zmeny či doplnenia týchto Záväzných podmienok budú zo strany
Správcu oznámené Záujemcom resp. Účastníkom písomnou formou; to platí rovnako aj pre zrušenie Ponukového
konania zo strany Správcu. Takáto zmena alebo doplnenie Záväzných podmienok nemôže mať za následok zánik
povinnosti vrátiť alebo znemožnenie vrátenia zloženej Zábezpeky.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M
– ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 17. 18. Bol prednesený
návrh FNM, aby ust. článku X. bodu 10.1 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom...........(T) a to posledným uverejnením
oznámenia Správcu o vyhlásení tohto Ponukového konania v jednom z denníkov určených v článku IV. Ods. 4.1
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subbod 4.1.1 až 4.1.10 Zásad speňažovania majetku.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa
k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku X. bodu 10.1 Záväzných podmienok v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené
dňom...........(T) a to posledným uverejnením oznámenia Správcu o vyhlásení tohto Ponukového konania v jednom
z denníkov určených v článku IV. Ods. 4.1 subbod 4.1.1 až 4.1.10 Zásad speňažovania majetku.“ Hlasovali:
Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského
výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie
č. 18. 19. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku II. bod 2.2 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Vychádzajúc z predchádzajúceho bodu (2.1) tohto článku týchto
Zásad bude hmotný predmet speňažovania tvoriť podnik Úpadcu ako súbor hmotných, ako aj osobných
a nehmotných zložiek jeho podnikania. V zmysle ust. § 91 ods. 2 ZKR Správca pri speňažení podniku prevedie na
nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich
s podnikom nadobúdateľa prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho
podniku po vyhlásení konkurzu, nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky vyplývajúce zo
zmluvy o predaji Podniku Úpadcu uzavretej medzi Správcom a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou
entitou s právnou subjektivitou, ktorej ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými
podmienkami vyhodnotená ako úspešná.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu
o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku II. bod 2.2 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov
bolo schválené v nasledovnom znení: „Vychádzajúc z predchádzajúceho bodu (2.1) tohto článku týchto Zásad
bude hmotný predmet speňažovania tvoriť podnik Úpadcu ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných
zložiek jeho podnikania. V zmysle ust. § 91 ods. 2 ZKR Správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa
zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom
nadobúdateľa prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho podniku po
vyhlásení konkurzu, nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky vyplývajúce zo zmluvy o predaji
Podniku Úpadcu uzavretej medzi Správcom a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo inou entitou s právnou
subjektivitou, ktorej ponuka bude v tomto Ponukovom konaní v súlade s týmito Záväznými podmienkami
vyhodnotená ako úspešná.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za,
INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu
FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 19. 20. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku III. Bod
3.3 subbod 3.3.1 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Do
bodu 10.1 článku X. Záväzných podmienok Správca doplní konkrétny deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení
Ponukového konania v zmysle zásady definovanej v článku X. ods. 10.1. Záväzných podmienok ponukového
konania; tento deň tvorí základ pre výpočet ostatných termínov na vykonanie úkonov v Ponukovom konaní (ďalej aj
len ako „T“);“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby
ust. článku III. Bod 3.3 subbod 3.3.1 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Do bodu 10.1 článku X. Záväzných podmienok Správca doplní konkrétny deň uverejnenia
oznámenia o vyhlásení Ponukového konania v zmysle zásady definovanej v článku X. ods. 10.1. Záväzných
podmienok ponukového konania; tento deň tvorí základ pre výpočet ostatných termínov na vykonanie úkonov
v Ponukovom konaní (ďalej aj len ako „T“);“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK
KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom
návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 20. 21. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku III.
Bod 3.4 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca
najneskôr do momentu posledného uverejnenia oznámenia o vyhlásení/začatí Ponukového konania v denníku
v jednom z denníkov určených v článku IV. Ods. 4.1 subbod 4.1.1 až 4.1.10, (T) s odbornou starostlivosťou
vypracuje znenie príslušných príloh k Záväzným podmienkam v zmysle bodu 13.1 článku XIII. Záväzných
podmienok.“ Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme,
aby ust. článku III. Bod 3.4. Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom
znení: „Správca najneskôr do momentu posledného uverejnenia oznámenia o vyhlásení/začatí Ponukového
konania v denníku v jednom z denníkov určených v článku IV. Ods. 4.1 subbod 4.1.1 až 4.1.10, (T) s odbornou
starostlivosťou vypracuje znenie príslušných príloh k Záväzným podmienkam v zmysle bodu 13.1 článku XIII.
Záväzných podmienok.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVESTKREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol
jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 21. 22. Bol prednesený návrh FNM, aby do článku V. bodu 5.1 Zásad
speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bol doplnený nový subbod 5.1.4 v nasledovnom znení:
„Rozhodnutie podľa bodu 4.5 článku IV Záväzných podmienok, že navrhované pripomienky, návrhy, zmeny alebo
doplnenia Jednotného transakčného dokumentu Uchádzačov sa vyhodnotia prostredníctvom označenia:
„Akceptované“ alebo „Čiastočne akceptované“ alebo „Neakceptované“;“ Nasledujúce subbody sa prečislúvajú na
5.1.5 až 5.1.10. Žiaden z veriteľov nemal pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenie: Navrhujeme,
aby do článku V. bodu 5.1 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bol doplnený nový subbod 5.1.4
v nasledovnom znení: „Rozhodnutie podľa bodu 4.5 článku IV Záväzných podmienok, že navrhované pripomienky,
návrhy, zmeny alebo doplnenia Jednotného transakčného dokumentu Uchádzačov sa vyhodnotia prostredníctvom
označenia: „Akceptované“ alebo „Čiastočne akceptované“ alebo „Neakceptované“;“ Hlasovali: Novácka energetika:
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za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval,
že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 22. 23. Bol
prednesený návrh FNM, aby do článku V. bodu 5.1 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bol
doplnený nový subbod 5.1.6 v nasledovnom znení: „Rozhodnutie podľa bodu 5.7 článku V. Záväzných podmienok
o odmietnutí všetkých ponúk za podmienok definovaných v bode 5.3 článku V. týchto zásad speňažovania
majetku;“ Nasledujúce subbody sa prečíslúvajú na 5.1.7 až 5.1.11. V rámci diskusie bolo konštatované, že
odmietnutie všetkých ponúk je upravené v článku V. bode 5.9 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích
návrhov, preto by odkaz na bod 5.7 mal byť opravený na odkaz na bod 5.9. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu
uznesenia: Navrhujeme, aby do článku V. bodu 5.1 Zásadu speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bol
doplnený nový subbod 5.1.6 v nasledovnom znení: „Rozhodnutie podľa bodu 5.7 článku V. Záväzných podmienok
o odmietnutí všetkých ponúk za podmienok definovaných v bode 5.3 článku V. týchto zásad speňažovania
majetku;“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol jednomyseľne
schválený ako Uznesenie č. 23. 24. Bol prednesený návrh FNM, aby ustanovenie článku V. bodu 5.1 subbodu
5.1.10 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov (po zohľadnení predchádzajúcich schválených zmien)
bolo schválené v nasledovnom znení: „Rozhodnutie o určení tretej osoby oprávnenej zo Záväzkov nadobúdateľa
Podniku podľa písmena k) subbodu 3.1.4 bodu 3.1 článku III. Záväzných podmienok (ďalej aj len ako „Tretia
osoba“).“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ustanovenie článku V. bodu 5.1
subbodu 5.1.10 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov (po zohľadnení predchádzajúcich
schválených zmien) bolo schválené v nasledovnom znení: Rozhodnutie o určení tretej osoby oprávnenej zo
Záväzkov nadobúdateľa Podniku podľa písmena k) subbodu 3.1.4 bodu 3.1 článku III. Záväzných podmienok (ďalej
aj len ako „Tretia osoba“).“ Hlasovali: Novácka energetika: proti, FNM: za, M – ENERGO: proti, DAK KIABA: proti,
INVEST-KREDIT: proti. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu
FNM nebol schválený. 25. Vystúpil veriteľ M – ENERGO, ktorý z dôvodu doteraz schválených zmien navrhol
vypustiť ustanovenie článku V. bodu 5.1 subbodu 5.1.10 (po zohľadnení predchádzajúcich schválených zmien)
Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov a subbody 5.1.11 a 5.1.12 prečíslovať na 5.1.10 a 5.1.11.
Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby bolo vypustené ustanovenie článku V. bodu 5.1
subbodu 5.1.10 (po zohľadnení prechádzajúcich schválených zmien) Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov a subbody 5.1.11 a 5.1.12 prečíslované na 5.1.10 a 5.1.11. Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: proti,
M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia o pozmeňujúcom návrhu M – ENERGO bol schválený ako Uznesenie č. 24. 26. Bol prednesený návrh
FNM, aby ust. článku V. bod 5.2 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené
v nasledovnom znení: „Správca pred rozhodnutím podľa subbodov 5.1.1 až 5.1.4, 5.1.7 až 5.1.9, 5.1.11 týchto
Zásad písomne oznámi každému z členov veriteľského výboru ako aj každému zo zabezpečených veriteľov svoj
úmysel prijať rozhodnutie s určitým obsahom (napr. vylúčiť účastníka Ponukového konania etc.) spolu s výzvou na
doručenie prípadného odôvodneného nesúhlasného stanoviska (ďalej aj len ako „Nesúhlasné stanovisko“)
v určenej lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Výzva na podanie prípadného Nesúhlasného
stanoviska sa považuje za žiadosť Správcu o uloženie odporúčania, ako postupovať podľa ust. § 83 ods. 2 ZKR.
Pokiaľ Správcovi v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude doručené žiadne nesúhlasné stanovisko s uvedením
dôvodov nesúhlasu alebo nesúhlasné stanovisko Správcovi doručia menej ako traja členovia veriteľského výboru
avšak žiadny zabezpečený veriteľ, má sa za to, že Správcovi bolo uložené odporúčanie, aby postupoval v zmysle
obsahu ním navrhovaného rozhodnutia (prezumovaný súhlas) a Správca ním navrhované rozhodnutie prijme;
v opačnom prípade predloží správca svoj návrh na prijatie rozhodnutia s určitým obsahom na schválenie
konkurznému súdu.“ V rámci diskusie bolo skonštatované, že ustanovenie subbodu 5.1.10 Zásad speňažovania
bolo vypustené, preto je odkaz prvej vety na subbod 5.1.11 potrebné prečíslovať na 5.1.10. Pristúpilo sa
k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bod 5.2 Zásad speňažovania v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca pred rozhodnutím podľa subbodov 5.1.1
až 5.1.4, 5.1.7 až 5.1.9, 5.1.10 týchto Zásad písomne oznámi každému z členov veriteľského výboru ako aj
každému zo zabezpečených veriteľov svoj úmysel prijať rozhodnutie s určitým obsahom (napr. vylúčiť účastníka
Ponukového konania etc.) spolu s výzvou na doručenie prípadného odôvodneného nesúhlasného stanoviska (ďalej
aj len ako „Nesúhlasné stanovisko“) v určenej lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Výzva na
podanie prípadného Nesúhlasného stanoviska sa považuje za žiadosť Správcu o uloženie odporúčania, ako
postupovať podľa ust. § 83 ods. 2 ZKR. Pokiaľ Správcovi v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude doručené
žiadne nesúhlasné stanovisko s uvedením dôvodov nesúhlasu alebo nesúhlasné stanovisko Správcovi doručia
menej ako traja členovia veriteľského výboru avšak žiadny zabezpečený veriteľ, má sa za to, že Správcovi bolo
uložené odporúčanie, aby postupoval v zmysle obsahu ním navrhovaného rozhodnutia (prezumovaný súhlas)
a Správca ním navrhované rozhodnutie prijme; v opačnom prípade predloží správca svoj návrh na prijatie
rozhodnutia s určitým obsahom na schválenie konkurznému súdu.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: zdržal
sa, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia bol schválený ako Uznesenie č. 25. 27. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bod 5.3 Zásad
speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Na účely prijatia rozhodnutia
podľa subbodu 5.1.5 a 5.1.6 týchto Zásad Správca písomne zvolá spoločné zasadnutie veriteľského výboru
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a všetkých zabezpečených veriteľov tak, aby sa konalo v tom istom termíne ako proces otvárania obálok, a to na
spoločnom zasadnutí príslušného orgánu, ktorý otvorí obálky podľa bodu 5.6 článku VI. Záväzných podmienok. Na
prijatie rozhodnutia príslušného orgánu na spoločnom zasadnutí podľa predchádzajúcej vety o vyhodnotení
niektorej ponuky účastníka Ponukového konania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru a zároveň všetkých zabezpečených veriteľov. O priebehu spoločného zasadnutia veriteľského
výboru a všetkých zabezpečených veriteľov podľa tohto bodu (5.3) tohto článku (V.) Záväzných podmienok
Správca vyhotoví zápisnicu obsahujúcu najmä (i) stručné a výstižné zhrnutie priebehu zasadnutia, (ii) obsah
prípadnej diskusie prítomných veriteľov ako aj (iii) výsledky hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých
zabezpečených veriteľov o vyhodnotení niektorej ponuky účastníka Ponukového konania za víťaznú (iv) výsledky
hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých zabezpečených veriteľov o návrhu Správcu na odmietnutie všetkých
ponúk účastníkov Ponukového konania (vi) výsledky hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých zabezpečených
veriteľov o schválení Pravidiel licitácie podľa bodu 5.7 článku V Záväzných podmienok a výsledky prípadného
hlasovania o ďalších procedurálnych alebo iných návrhoch Správcu a/alebo členov príslušného orgánu. Zápisnica
podľa predchádzajúcej vety nenahrádza zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru vyhotovovanú podľa ust. § 38
ods. 6 ZKR predsedom veriteľského výboru. Ak nedospeje príslušný orgán pri rozhodovaní o otázkach podľa
subbodov 5.1.5 a 5.1.6 týchto Zásad k požadovanému konsenzu, Správca predloží rozhodnutie o týchto otázkach
podľa tohto bodu Zásad na schválenie konkurznému súdu.“ V rámci diskusie bolo skonštatované, že povinnosť
správcu zvolať zasadnutie príslušného orgánu za účelom vyhodnotenia cenových ponúk je obsiahnuté v bode 5.8
Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov, preto by sa označenie odkazu na príslušný bod malo
opraviť z „5.6“ na „5.8“. Obdobne bolo skonštatované, že pravidlá licitácie sú v Záväzných podmienkach v znení
pozmeňovacích návrhov obsiahnuté v bode 5.9, preto by sa označenie odkazu na príslušný bod malo opraviť
z „5.7“ na „5.9“. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bod 5.3 Zásad
speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Na účely prijatia rozhodnutia
podľa subbodu 5.1.5 a 5.1.6 týchto Zásad Správca písomne zvolá spoločné zasadnutie veriteľského výboru
a všetkých zabezpečených veriteľov tak, aby sa konalo v tom istom termíne ako proces otvárania obálok, a to na
spoločnom zasadnutí príslušného orgánu, ktorý otvorí obálky podľa bodu 5.8 článku VI. Záväzných podmienok. Na
prijatie rozhodnutia príslušného orgánu na spoločnom zasadnutí podľa predchádzajúcej vety o vyhodnotení
niektorej ponuky účastníka Ponukového konania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru a zároveň všetkých zabezpečených veriteľov. O priebehu spoločného zasadnutia veriteľského
výboru a všetkých zabezpečených veriteľov podľa tohto bodu (5.3) tohto článku (V.) Záväzných podmienok
Správca vyhotoví zápisnicu obsahujúcu najmä (i) stručné a výstižné zhrnutie priebehu zasadnutia, (ii) obsah
prípadnej diskusie prítomných veriteľov ako aj (iii) výsledky hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých
zabezpečených veriteľov o vyhodnotení niektorej ponuky účastníka Ponukového konania za víťaznú (iv) výsledky
hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých zabezpečených veriteľov o návrhu Správcu na odmietnutie všetkých
ponúk účastníkov Ponukového konania (vi) výsledky hlasovania veriteľského výboru a jednotlivých zabezpečených
veriteľov o schválení Pravidiel licitácie podľa bodu 5.9 článku V Záväzných podmienok a výsledky prípadného
hlasovania o ďalších procedurálnych alebo iných návrhoch Správcu a/alebo členov príslušného orgánu. Zápisnica
podľa predchádzajúcej vety nenahrádza zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru vyhotovovanú podľa ust. § 38
ods. 6 ZKR predsedom veriteľského výboru. Ak nedospeje príslušný orgán pri rozhodovaní o otázkach podľa
subbodov 5.1.5 a 5.1.6 týchto Zásad k požadovanému konsenzu, Správca predloží rozhodnutie o týchto otázkach
podľa tohto bodu Zásad na schválenie konkurznému súdu.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: zdržal sa, M
– ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh
uznesenia bol schválený ako Uznesenie č. 26. 28. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bod 5.4 Zásad
speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca pred rozhodnutím
podľa subbodu 5.1.12 týchto Zásad písomne oznámi každému z členov veriteľského výboru ako aj každému zo
zabezpečených veriteľov obsah navrhovanej zmeny a/alebo doplnenie Záväzných podmienok spolu s výzvou na
doručenie súhlasného stanoviska (ďalej aj len ako „Súhlasné stanovisko“) v určenej lehote desiatich (10)
pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Pokiaľ Správcovi v lehote podľa predchádzajúcej vety nebudú
doručené písomné Súhlasné stanoviská aspoň troch členov veriteľského výboru a zároveň aj všetkých
zabezpečených veriteľov, Správca navrhovanú zmenu a/alebo doplnenie Záväzných podmienok nevykoná.“ V
rámci diskusie bolo skonštatované, že ustanovenie subbodu 5.1.10 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov bolo vypustené, preto je odkaz prvej vety na subbodu 5.1.12 potrebné prečíslovať na 5.1.11. Pristúpilo sa
k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bod 5.4 Zásad speňažovania v znení
pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca pred rozhodnutím podľa subbodu 5.1.11
týchto Zásad písomne oznámi každému z členov veriteľského výboru ako aj každému zo zabezpečených veriteľov
obsah navrhovanej zmeny a/alebo doplnenie Záväzných podmienok spolu s výzvou na doručenie súhlasného
stanoviska (ďalej aj len ako „Súhlasné stanovisko“) v určenej lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa
doručenia tejto výzvy. Pokiaľ Správcovi v lehote podľa predchádzajúcej vety nebudú doručené písomné Súhlasné
stanoviská aspoň troch členov veriteľského výboru a zároveň aj všetkých zabezpečených veriteľov, Správca
navrhovanú zmenu a/alebo doplnenie Záväzných podmienok nevykoná.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM:
zdržal sa, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že
návrh uznesenia bol schválený ako Uznesenie č. 27. 29. Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bod 5.5
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Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo schválené v nasledovnom znení: „Správca na účel
prijatia rozhodnutia podľa subbodu 5.1.10 týchto Zásad speňažovania nie skôr ako v deň uplynutia lehoty na
odoslanie oznámenia účastníkom podľa bodu 3.1 článku III. Záväzných podmienok písomne oznámi každému
z členov veriteľského výboru ako aj každému zo zabezpečených veriteľov navrhovanú Tretiu osobu v súlade
s písm. k), bodu 3.1.4, článku IV. Záväzných podmienok spolu s výzvou na doručenie Súhlasného stanoviska
v určenej lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Pokiaľ Správcovi v lehote podľa
predchádzajúcej vety nebudú doručené písomné Súhlasné stanoviská aspoň troch členov veriteľského výboru
a zároveň aj všetkých zabezpečených veriteľov, Správca predloží rozhodnutie Okresnému súdu Trenčín; bod 5.7
tohto článku (V.) Zásad speňažovania sa v takom prípade nepoužije.“ Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu
uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bod 5.5 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov bolo
schválené v nasledovnom znení: „Správca na účel prijatia rozhodnutia podľa subbodu 5.1.10 týchto Zásad
speňažovania nie skôr ako v deň uplynutia lehoty na odoslanie oznámenia účastníkom podľa bodu 3.1 článku III.
Záväzných podmienok písomne oznámi každému z členov veriteľského výboru ako aj každému zo zabezpečených
veriteľov navrhovanú Tretiu osobu v súlade s písm. k), bodu 3.1.4, článku IV. Záväzných podmienok spolu
s výzvou na doručenie Súhlasného stanoviska v určenej lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia tejto
výzvy. Pokiaľ Správcovi v lehote podľa predchádzajúcej vety nebudú doručené písomné Súhlasné stanoviská
aspoň troch členov veriteľského výboru a zároveň aj všetkých zabezpečených veriteľov, Správca predloží
rozhodnutie Okresnému súdu Trenčín; bod 5.7 tohto článku (V.) Zásad speňažovania sa v takom prípade
nepoužije.“ Hlasovali: Novácka energetika: proti, FNM: za, M – ENERGO: proti, DAK KIABA: proti, INVESTKREDIT: proti. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM nebol
schválený. 30. Vystúpil veriteľ M – ENERGO, ktorý vzhľadom a doteraz schválené zmeny navrhol vypustiť ust.
článku V. bod 5.5 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov. Pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu
uznesenia: Navrhujeme, aby ustanovenie článku V. bod 5.5 Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov
bolo vypustené a nasledujúce body 5.6 a 5.7 článku V Zásad speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov boli
prečíslované na body 5.5 a 5.6. Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: proti, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za,
INVEST-KREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu M –
ENERGO bol schválený ako Uznesenie č. 28. 31.Bol prednesený návrh FNM, aby ust. článku V. bod 5.6 Zásad
speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov a v znení doterajších schválených uznesení bolo schválené
v nasledovnom znení: „Správca aspoň tri (3) pracovné dni pred dňom otvorenia obálok so záväznými ponukami
účastníkov Ponukového konania podľa bodu 5.6 článku V. Záväzných podmienok písomne ako aj iným vhodným
a obvyklým spôsobom (napr. e-mailová správa) zvolá na účely otvárania obálok obsahujúcich doručené ponuky
účastníkov Ponukového konania a vyhodnocovania ponúk účastníkov Ponukového konania na posledný deň lehoty
na doručovanie ponúk na 10.00 hod. do sídla Správcu spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých
zabezpečených veriteľov. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa výslovne uvádza, že otvárania obálok
obsahujúcich doručené ponuky účastníkov Ponukového konania sa môže zúčastniť každý člen veriteľského výboru
a/alebo akýkoľvek iný člen príslušného orgánu.“ V rámci diskusie bolo konštatované, že otváranie obálok je
upravené v článku V. bode 5.8 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov, preto by odkaz na bod 5.6
mal byť opravený na odkaz na bod 5.8 článku V. Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov. Pristúpilo
sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Navrhujeme, aby ust. článku V. bodu 5.6 Zásad speňažovania v znení
pozmeňovacích návrhov a v znení doterajších schválených uznesení bolo schválené v nasledovnom znení:
„Správca aspoň tri (3) pracovné dni pred dňom otvorenia obálok so záväznými ponukami účastníkov Ponukového
konania podľa bodu 5.8 článku V. Záväzných podmienok písomne ako aj iným vhodným a obvyklým spôsobom
(napr. e-mailová správa) zvolá na účely otvárania obálok obsahujúcich doručené ponuky účastníkov Ponukového
konania a vyhodnocovania ponúk účastníkov Ponukového konania na posledný deň lehoty na doručovanie ponúk
na 10.00 hod. do sídla Správcu spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov. Pre
odstránenie akýchkoľvek pochybností sa výslovne uvádza, že otvárania obálok obsahujúcich doručené ponuky
účastníkov Ponukového konania sa môže zúčastniť každý člen veriteľského výboru a/alebo akýkoľvek iný člen
príslušného orgánu.“ Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: za, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVESTKREDIT: za. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že návrh uznesenia o pozmeňujúcom návrhu FNM bol
jednomyseľne schválený ako Uznesenie č. 29. 32. V rámci diskusie, ktorá nasledovala po prerokovaní pripomienok
prítomných veriteľov k súťažným dokumentov, t.j. Zásadám speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov
a Záväzným podmienkam v znení pozmeňovacích návrhov, vyplynula požiadavka, že z dôvodu prehlbujúcej sa
straty Úpadcu a v súlade s pôvodnou požiadavkou veriteľa FNM je potrebné skrátiť ponukové konanie z účelom
naplnenia účelu konkurzu, t.j. čo najskoršieho speňaženia majetku Úpadcu. Preto na základe konsenzu väčšiny
prítomných veriteľov, bolo hlasované o uložení nasledovného záväzného pokynu Správcovi: „Veriteľský výbor
ukladá Správcovi záväzný pokyn skrátiť celkovú dobu ponukového konania o 30 dní, a to primeraným skrátením
každej z lehôt stanovených Zásadami speňažovania v znení pozmeňovacích návrhov a Záväznými podmienkami
v znení pozmeňovacích návrhov, okrem lehôt navrhnutých FNM, a to a) 30 dňová lehota na doručenie prihlášok
podľa článku II. bodu 2.2 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov a b) 30 dňová lehota na Due
diligence a Obhliadku podľa článku IV. Bodu 4.2 Záväzných podmienok v znení pozmeňovacích návrhov.“
Hlasovali: Novácka energetika: za, FNM: zdržal sa, M – ENERGO: za, DAK KIABA: za, INVEST-KREDIT: za.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že prednesený záväzný pokyn Správcovi bol schválený. 33. Za účelom
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vyhovenia žiadosti Správcu a s ohľadom na doteraz prijaté zmeny dal predseda veriteľského výboru hlasovať
o uložení nasledovného záväzného pokynu: Veriteľský výbor u d e ľ u j e správcovi úpadcu Novácke chemické
závody, a.s. „v konkurze“, so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 31 616 755 spoločnosti Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, sídlo
kancelárie Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín záväzný pokyn speňažiť majetok Úpadcu podliehajúci
konkurzu predajom jeho podniku v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou verejného ponukového konania
zorganizovaného Správcom podľa podmienok určených v Zásadách speňažovania v znení pozmeňovacích
návrhov zo dňa 21.02.2011 a v Záväzných podmienkach v znení pozmeňovacích návrhov zo dňa 21.02.2011, a to
s výhradami obsiahnutými v Uzneseniach č. 1 až č. 29. Vyššie uvedené záväzné pokyny oprávňujú Správcu na
vykonanie opráv chýb v písaní, počítaní a iných zjavných nesprávností tak, aby bol naplnený účel vyššie
uvedených záväzných pokynov. Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie
veriteľského výboru ukončené o 17.15 hod.
V Bratislave dňa 17.03.2011
Novácka Energetika, a.s., predseda veriteľského výboru, zast. LAWCORP, s.r.o.

◘
K003625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
KAMZÍK PARTNER, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Levočská 3521/29, 058 01 Poprad
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 489 824
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2010
Spisová značka súdneho spisu: 3K/31/2010
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Jozef Jaroščák ml. konkurzný správca úpadcu KAMZÍK PARTNER, spol. s r.o., so sídlom Levočská 3521/29,
058 01 Poprad, IČO: 36489824, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu,
na adrese: Radničné námestie č.33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:30
a od 13:30 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom:
judr.jaroscak@gmail.com.
V Bardejove dňa 23.3.2011
JUDr. Jozef Jaroščák ml. - konkurzný správca

◘
K003626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):2650385351/0200
Zostatková suma:19,92
Mena:EUR
Banka:Všeobecná úverová Banka, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):19,92 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
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K003627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Lacíková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Radošina, Nitrianska 692/142
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21.07.1972
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: PSD, k.s., JUDr.Kamil Beresecký
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 32K/3/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:2909,16
Mena:EUR
Dlžník:POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava, Pribinova 25
Právny dôvod vzniku (stručne):Mandátna zmluva zo dňa 01.05.2005, na základe ktorej úpadca zariaďovala
záležitosti pre dlžníka. Pohľadávka za mesiace 8-12/2010.
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2909,16 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K003628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Morion, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 919 01 Dlhá č. 49
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 674 059
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2010 S1220
Spisová značka súdneho spisu: 25K/13/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Morion, spol. s r.o., v konkurze, IČO: 35 674 059, 919 01
Dlhá 49, zo dňa 29.10.2010, č.k.25K/13/2010.
Miesto konania: Paulínska 24, 917 01 Trnava
Čas konania: 29.10.2010, 11:00 hod.
Prítomní členovia veriteľského výboru: 1. Ing. Ivan Ovčiarik, Dlhá 49, 919 01 Dlhá, 2. ŽOS Trnava, a.s.,
Koniarekova 19, 917 21 Trnava, zastúpená na základe plnej moci zo dňa 13.9.2010: JUDr. Róbertom Spálom.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba predsedu veriteľského výboru 3. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia Prvé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej „VV“) otvoril veriteľ, Ing. Ivan Ovčiarik. VV bol
zvolený prvou schôdzou veriteľov konanou dňa 17.9.2010. Veriteľ, Ing. Ivan Ovčiarik, zvolal prvé zasadnutie VV po
tom, čo bol pôvodný správca, JUDr. Václav Sosna, na schôdzi veriteľov vymenený. Ing. Ivan Ovčiarik konštatoval,
že na prvom zasadnutí VV sú prítomní dvaja jeho členovia, a preto je prvé zasadnutie VV v zmysle § 38 ods. 2
ZKR uznášaniaschopné.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru Za predsedu VV bol navrhnutý JUDr. Róbertom Spálom veriteľ - Ing. Ivan
Ovčiarik, Dlhá 49, 919 01 Dlhá. Hlasovanie: Za: 2 hlasy Proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov Uznesenie: Veriteľský
výbor zvolil za svojho predsedu veriteľa, Ing. Ivana Ovčiarika, Dlhá 49, 919 01 Dlhá.
3. Ukončenie zasadnutia Ing. Ivan Ovčiarik ukončil zasadnutie VV. Zápisnica skončená o 11:15 hod., Trnava
29.10.2010
predseda veriteľského výboru: Ing. Ivan Ovčiarik
člen veriteľského výboru v z. JUDr. Róbert Spál
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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K003629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Morion, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 919 01 Dlhá č. 49
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 674 059
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s.
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2010 S1220
Spisová značka súdneho spisu: 25K/13/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Morion, spol. s r.o., v konkurze, IČO: 35 674 059, 919 01
Dlhá 49, zo dňa 23.3.2011, č.k.25K/13/2010.
Zápisnica je spísaná vo veci konkurzu vedeného na úpadcu: Morion, spol. s r.o., v konkurze, IČO: 35 674 059, 919
01 Dlhá 49, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11139/T, vyhláseného
Uznesením Okresného súdu v Trnave, č.k. 25K/13/2010-314, kde bola Uznesením Okresného súdu v Trnave zo
dňa 24.9.2010, č.k. 25K/13/2010-595, spoločnosť B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom
kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, ustanovená za konkurzného správcu, a to na základe výsledku
hlasovania na schôdzi veriteľov konanej dňa 17.9.2010.
Miesto konania: Paulínska 24, 917 01 Trnava
Čas konania: 23.3.2011, 09:00 hod.
Prítomní: a) členovia veriteľského výboru: 1. Ing. Ivan Ovčiarik, Dlhá 49, 919 01 Dlhá, predseda 2. ŽOS Trnava,
a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava, zastúpená na základe plnej moci zo dňa 13.9.2010: JUDr. Róbertom Spálom.
b) správca: JUDr. Andrej Fiala, spoločník B.F.B. správcovská, v.o.s.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia 2. Uloženie záväzného pokynu správcovi na speňažovanie majetku úpadcu a rôzne 3.
Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca. Výbor bol zvolený prvou schôdzou
veriteľov. Správca zvolal zasadnutie výboru za účelom uloženia záväzného pokynu na speňažovanie majetku.
Členovia výboru pred otvorením zasadnutia veriteľského výboru mali ďalšie návrhy týkajúce sa programu
zasadnutia. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní dvaja jeho
členovia, a preto je zasadnutie výboru v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopné. 2. Uloženie záväzného
pokynu správcovi na speňažovanie majetku úpadcu a rôzne Správca informoval veriteľov o štruktúre majetku
úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty. Správca predniesol návrh na schválenie plánu speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu. Požiadal veriteľský výbor speňažiť majetok zapísaný do všeobecnej podstaty buď
ako podnik výberovým konaní alebo ponukovým konaním podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v niekoľkých
ponukových kolách. Zároveň uviedol, že oddelený veriteľ, spoločnosť AK Immobilien, s.r.o., Paulínska 24, 917 01
Trnava, udelila pokyn na speňaženie majetku oddelenej podstaty ako podniku iným vhodným spôsobom podľa
§ 92 ods. 1 písm. e) ZKR vo výberových kolách. Zároveň uviedol, že na speňaženie majetku ako podniku je
potrebný aj súhlas veriteľského výboru. Pokiaľ ide o spoluvlastnícky podiel úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22,
ostatné plochy o výmere 627 m2, správca navrhol písomne ponúknuť spoluvlastnícky podiel úpadcu na parcele
č. 557/22 vo veľkosti 1/4 ostatným podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností za súpisovú hodnotu majetku
s lehotou na využitie predkupného práva 60 dní od doručenia ponuky správcu, a to podľa § 93 ods.1 ZKR. V
prípade neuplatnenia predkupného práva podielovými spoluvlastníkmi bude môcť správca speňažovať tento podiel
ako súčasť podniku. Predseda výboru, Ing. Ivan Ovčiarik, navrhol zvýšenie súpisovej hodnoty majetku,
spoluvlastníckeho podielu úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22, ostatné plochy o výmere 627 m2, na sumu
1.600,-€. Na základe uvedených skutočností pristúpili prítomní členovia veriteľského výboru k hlasovaniam: 1.
Hlasovanie veriteľského výboru č. 1: hlasovanie o zvýšení súpisovej hodnoty majetku, spoluvlastníckeho podielu
úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22, ostatné plochy o výmere 627 m2,zo sumy 1,- € na sumu 1.600,-€. Za: 2
hlasy Proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor schválil zvýšenie súpisovej hodnoty
majetku, spoluvlastníckeho podielu úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22, ostatné plochy o výmere 627 m2, na
sumu 1.600,-€. 2. Hlasovanie veriteľského výboru č. 2: hlasovanie o uložení pokynu, spôsobe speňaženia podielu
úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22, podľa § 93 ods.1 ZKR. V prípade neuplatnenia predkupného práva
podielovými spoluvlastníkmi bude môcť správca speňažovať tento podiel ako súčasť podniku. Za: 2 hlasy Proti: 0
hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov Uznesenie č. 2: Veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, schválil speňaženie
spoluvlastníckeho podielu úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22, ostatné plochy o výmere 627 m2, podľa § 93
ods.1 ZKR. V prípade neuplatnenia predkupného práva podielovými spoluvlastníkmi bude môcť správca
speňažovať tento podiel ako súčasť podniku. 3. Hlasovanie veriteľského výboru č. 3: hlasovanie o uložení pokynu,
schválení plánu speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu ako podniku iným vhodným spôsobom podľa § 92 ods. 1
písm. e) ZKR vo výberových kolách tak, ako to navrhol správca žiadosťou zo dňa 10.3.2011 a ako s tým súhlasil
oddelený veriteľ dňa 23.3.2011 v udelení záväzného pokynu. Správca pristúpi k speňaženiu majetku ako podniku
až po tom, čo ponúkne podiel úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22 ostatným podielovým spoluvlastníkom
a v závislosti od výsledku tohto konania bude speňažovať podiel úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22 ako súčasť
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podniku alebo bude speňažovať podnik bez tohto podielu. Za: 2 hlasy Proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 3: Veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, schválil speňaženie všeobecnej podstaty úpadcu ako
podniku iným vhodným spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR vo výberových kolách tak, ako to navrhol
správca žiadosťou zo dňa 10.3.2011 a ako s tým súhlasil oddelený veriteľ dňa 23.3.2011 v udelení záväzného
pokynu. Správca pristúpi k speňaženiu majetku ako podniku až po tom, čo ponúkne podiel úpadcu ¼ na pozemku
parc. č. 557/22 ostatným podielovým spoluvlastníkom a v závislosti od výsledku tohto konania bude speňažovať
podiel úpadcu ¼ na pozemku parc. č. 557/22 ako súčasť podniku alebo bude speňažovať podnik bez tohto podielu.
3. Ukončenie zasadnutia Predseda výboru poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru
a ukončil jeho zasadnutie. Zároveň správcovi odovzdal zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
29.10.2010. Zápisnica skončená o 11:00 hod,
Trnava 23.3.2011
predseda veriteľského výboru: Ing. Ivan Ovčiarik
JUDr. Róbert Spál
správca: JUDr. Andrej Fiala
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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Krajský súd v Bratislave
K003630
č. k. Z-2-1K 224/95-503
Rozvrhové uznesenie
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: AGROKOV STS, štátny podnik, v likvidácii, Matuškovská
cesta 874, Galanta, IČO: 36 234 893, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Pavlom Okresom, 972
14 Tužina č. 252, o rozvrhu finančných prostriedkov zo speňaženého majetku z konkurznej podstaty takto
rozhodol:
1. Pohľadávky na oddelené uspokojenie:
V tomto konkurznom konaní neboli konkurznými veriteľmi uplatnené.
2. Odmena a výdavky správcu konkurznej podstaty:
JUDr. Pavol Okres, Tužina č. 252: odmena 5.994,82 Eur + výdavky 2.638,04 Eur = 8.632,86 Eur (260.073,54 Sk).
Uspokojuje sa v sume: 8.632,86 Eur (260.073,54 Sk).
3. Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava – 419,00 Eur. Uspokojuje sa v sume: 419,00 Eur.
4. Pracovné nároky podľa § 32 ods. 1 ZKV (§ 31 ods. 3 ZKV):
V tomto konkurznom konaní na súde ani u správcu konkurznej podstaty neboli uplatnené.
5. Pohľadávky I. triedy:
V tomto konkurznom konaní neboli zistené.
6. Pohľadávky II. triedy:
Na rozdelenie medzi veriteľov, ktorým bola prihlásená pohľadávka na prieskumných pojednávaniach uznaná v II.
triede, pripadá podľa konečnej správy suma: 42.691,98 Eur (1.286.138,50 Sk).
Konkurzní veritelia II. triedy celkom prihlásili a bola im uznaná suma: 337.922,10 Eur (10.180.238,50 Sk). Potom
koeficient na rozdelenie pripadajúcej sumy na rozdelenie v II. triede je: 42.691,98 : 337.922,10 = 0,1263367.
Zväzok č. 12 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Galanta. Prihlásená pohľadávka: 260.508,28 Eur
(7.848.072,50 Sk), uznaná v plnej výške. Po postúpení pohľadávky sa stali novými veriteľmi:
– Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava, vo výške 2.861,75 Eur (86.213,– Sk).
Uspokojuje sa v sume: 361,55 Eur (10.892,05 Sk).
– Veriteľ a.s., Štefanovičova 5, Bratislava, vo výške 223.286,09 Eur (6.726.717,– Sk). Uspokojuje sa v
sume: 28.209,23 Eur (849.831,26 Sk). Vzhľadom k tomu, že Veriteľ a.s. Bratislava zanikol vymazaním z
obchodného registra, suma na uspokojenie sa preúčtuje v prospech štátnych finančných prostriedkov na
č.ú. 7000142393/8180.
– Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, vo výške 34.360,44 Eur (1.035.142,50 Sk). Táto
suma bola pripísaná do zväzku č. 24.
Zväzok č. 23 – Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta (pôvodný veriteľ Národný úrad práce, Okresný úrad práce,
Galanta). Prihlásená suma: 22.589,19 Eur (680.522,– Sk). Uspokojuje sa v sume: 2.853,85 Eur (85.975,08 Sk).
Zväzok č. 24 – Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodný veriteľ: SR Daňový úrad Banská
Bystrica, pobočka Galanta). Prihlásená suma: 54.824,54 Eur (1.651.644,00 Sk). Uspokojuje sa v sume: 6.926,36
Eur (208.663,52 Sk).
Zväzok č. 24a – Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodný veriteľ: VšZP a.s. Bratislava,
pobočka Galanta, po postúpení Veriteľ a.s. Bratislava a následne Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava).
Prihlásená suma: 34.360,44 Eur (1.035.142,50 Sk). Uspokojuje sa v sume: 4.340,99 Eur (130.776,66 Sk).
7. Pohľadávky III. triedy:
Pohľadávky III. triedy sa neuspokojujú vzhľadom na rozdelenie prostriedkov veriteľom s výhodnejším poradím
v II. triede.
Zväzok č. 1 – Ferona Slovakia Žilina a.s., Bytčiská 12, Žilina. Prihlásená suma: 3.212,94 Eur (96.793,– Sk),
uznaná v plnej výške.
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Zväzok č. 2 – Messer Tatragas s.r.o., Chalúpkova 9, Bratislava. Prihlásená suma: 9.548,07 Eur (287.645,20 Sk),
uznaná do výšky: 8.429,26 Eur (253.940,– Sk).
Zväzok č. 3 – Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta. Prihlásená suma: 8.979,25 Eur (270.509,– Sk), uznaná v plnej
výške.
Zväzok č. 4 – Západoslovenské vodárne a kanalizácie, o.z. Galanta. Prihlásená suma: 10.998,74 Eur (331.348,–
Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 5 – Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová. Prihlásená suma: 590,65 Eur (17.794,– Sk),
pohľadávka správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 6 – Tabaček Jozef – BAŠKA, Šárovce 80. Prihlásená suma: 388,37 Eur (11.700,– Sk), pohľadávka
správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 7 – Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Prihlásená suma: 32.939,55 Eur (992.337,– Sk), upustil od
vymáhania.
Zväzok č. 8 – ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín, ČR. Prihlásená suma: 12.266,48 Eur (369.540,– Sk), uznaná v
plnej výške.
Zväzok č. 9 – Mesto Galanta, Nová Doba 1408/31, Galanta. Prihlásená suma: 2.111,80 Eur (63.620,– Sk),
pohľadávka správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 10 – Aquamont spol. s r.o., Horné Saliby 108. Prihlásená suma: 113,13 Eur (3.408,30 Sk), pohľadávka
správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 11 – Ing. Stanislav Balušík, Geodet konzorcium, 29. augusta, Galanta. Prihlásená suma: 160,99 Eur
(4.850,– Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 13 – LMS, Ing. Salanci Ľubomír, Hornočermanská 1, Nitra. Prihlásená suma: 2.603,27 Eur (78.426,–
Sk), pohľadávka správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 14 – Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, Bratislava. Prihlásená suma: 11.684,03 Eur
(351.993,– Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 15 – Istrochem a.s., Nobelova 34, Bratislava. Prihláška pred konaním prieskumného pojednávania
zobratá späť.
Zväzok č. 16 – Logstand Invest LLC, Washington, USA (pôvodný veriteľ Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava,
prihlásená suma: 25.029.780,53 Sk t.j. 830.836,50 Eur, uznaná v plnej výške, postúpená na Majetkový Holding a.s.
Bratislava a následne na Logstand Invest LLC. Tento svoju pohľadávku do sumy 23.352.789,20 Sk t.j. 775.170,59
Eur postúpil na spoločnosť BEGRAM s.r.o. Bratislava – zv.č. 16a). Uznaná suma vo výške: 1.676.991,33 Sk t.j.
55.665,91 Eur.
Zväzok č. 16a – BEGRAM a.s., Družstevná 2, Bratislava. Uznaná suma: 775.170,59 Eur (23.352.789,20 Sk).
Zväzok č. 17 – Třinecké železárny a.s., Průmyslová 1000, Třinec, ČR. Prihlásená suma: 4.912,68 Eur (147.999,25
Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 18 – Ferona a.s., Havlíčkova 1043/11, Praha 1, ČR. Prihlásená suma: 11.147,58 Eur (335.832,13 Sk),
uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 19 – Martin Diesel a.s., Langseldova 1, Martin. Prihlásená suma: 13.626,53 Eur (410.512,98 Sk), uznaná
vo výške 9.143,60 Eur (275.460,20 Sk).
Zväzok č. 20 – Agromechanika Nova a.s., Rastislavova 2, Nitra. Prihlásená suma: 4.268,15 Eur (128.582,40 Sk),
uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 21 – Ing. František Brečka, Gajova 7, Bratislava. Prihlásená suma: 173,87 Eur (5.238,– Sk), uznaná v
plnej výške.
Zväzok č. 22 – ZTS-Metalurgia a.s. v konkurze, Dubnica nad Váhom. Prihlásená suma: 17.154,32 Eur (516.791,10
Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 25 – Uniko Zlín, a.s., Nádražní 1136, Vizovice, ČR. Prihlásená suma: 950,57 Eur (28.637,– Sk), uznaná
v plnej výške.
Zväzok č. 26 – Beattle s.r.o., Hontianska 7, Bratislava. Prihlásená suma: 936,37 Eur (28.209,– Sk), pohľadávka
správcom konkurznej podstaty popretá.
Zväzok č. 27 – SKZ AGRO spol. s r.o., Fučíkova 2, Sládkovičovo. Prihlásená suma: 258,48 Eur (7.787,– Sk),
uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 28 – Ladislav Petrovič – Majtex, Priemyselná 8, Galanta. Prihlásená suma: 460,51 Eur (13.873,40 Sk),
uznaná vo výške 342,87 Eur (10.329,40 Sk).
Zväzok č. 29 – Slovenská poisťovňa, a.s., OZ Nitra, Coboriho 9, Nitra. Prihlásená suma: 32.332,14 Eur (974.038,–
Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 30 – VSŽ a.s. Košice. Prihlásená suma: 3.297,48 Eur (99.339,86 Sk), pohľadávka správcom konkurznej
podstaty popretá.
Zväzok č. 31 – Pastucha Ľudovít, Vajnorská 110, Bratislava. Prihlásená suma: 51,35 Eur (1.547,– Sk), uznaná v
plnej výške.
Zväzok č. 32 – Okresný úrad, odbor životného prostredia, Veľký Krtíš. Prihlásená suma: 624,05 Eur (18.800,– Sk).
Prihláška pred konaním prieskumného pojednávania zobratá späť.
Zväzok č. 33 – SAD, Technický a zásobovací podnik š.p. v likvidácii, Prešov. Prihlásená suma: 1.063,37 Eur
(32.035,– Sk). Prihláška pred prieskumným pojednávaním zobratá späť.
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Zväzok č. 34 – Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava. Prihlásená suma: 1.714,37 Eur
(51.647,20 Sk), uznaná v plnej výške.
Zväzok č. 35 – Exekútorský úrad, JUDr. Eva Palffyová, Mostová 6, Šaľa. Prihlásená suma: 6.741,75 Eur
(203.102,– Sk), uznaná v plnej výške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku na
Krajskom súde v Bratislave.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O. s. p. v nadväznosti na § 66e ods. 1
ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O. s. p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave dňa 21. 3. 2011
JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca

◘
Krajský súd v Banskej Bystrici
K003631
39K/44/2005-KI-2035
DOPĹŇACIE ROZVRHOVÉ UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TATRA DEVELOPMENT
GROUP, a.s. „v konkurze“, Bellova 696/2, Liptovský Mikuláš, o rozdelení výťažku vo výške 57.714,23 €
(1.738.698,89 Sk) + 400,– € (12.050,40 Sk) + 7.427,08 € (223.748,21 Sk ) = 65.541,31 € (1.974.497,51 Sk) takto
rozhodol:
Rozvrhové uznesenie 39K/44/2005-Ná-1901 zo dňa 31. júla 2009 v spojení s opravným rozvrhovým uznesením
39K/44/2005-Kl-1939 zo dňa 24. septembra 2009 dopĺňa v jeho výroku v bode VI. uspokojovanie pohľadávok prvej
triedy podľa § 32 ods. 2 ZKV písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKV) nasledovne:
I.
•

Odmena a výdavky správcu:
JUDr. Milan Antal, Horná 54, Banská Bystrica – pohľadávka 400,– € (12.050,40 Sk) + 109,14 € (3.287,95
Sk) + 781,44 € (23.541,66 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.290,58 € (38.880,01 Sk).

II.
•

Pohľadávky proti podstate podľa § 31 ods. 1 písm. f) ZKV [§ 31 ods. 6 písm. b) ZKV]:
Ing. Martina Kovačovičová, Moskovská 7, Banská Bystrica – pohľadávka 1.030,40 € (31.041,83 Sk),
čiastočne uspokojená správcom v priebehu konkurzu vo výške 830,80 € (830,80 Sk) uspokojuje sa vo
výške 199,60 € (6.013,15 Sk),
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava – pohľadávka 1.185,03 €
(35.700,21 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.185,03 € (35.700,21 Sk),
Anna Madošová, Beskydská 3, Banská Bystrica – pohľadávka 1.500,– € (45.189,– Sk) čiastočne
uspokojená správcom v priebehu konkurzu vo výške 250,– € (7.531,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.250,–
€ (37.657,50 Sk).

•
•

III.
Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZKV:
por. č.
1)
Ing. Vladimír Rengevič, Tranovského 19, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 1.252,47 € (37.732,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,31 € (9,25 Sk),
2)
DH Finance Slovakia, a. s., Seberíniho 2, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom JUDr. Dagmar
Vavreková, Lazovná 18, Banská Bystrica, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu INTERWOOD, a. s.
„v konkurze“ Bellova 696/2, Liptovský Mikuláš) – pohľadávka 534.340,04 € (16.097.528,05 Sk) uspokojuje
sa vo výške 57.299,75 € (1.726.212,27 Sk) + 131,06 € (3.948,27 Sk),
3)
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o., Ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 17.084,51 €
(514.688,– Sk) uspokojuje sa vo výške 4,19 € (126,24 Sk),
4)
FINES a. s., Dolné Rudiny 1, Žilina – pohľadávka 2.718,93 € (81.910,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 0,67 €
(20,09 Sk),
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Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom Mýtna 1, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský
rozhlas, Mýtna 1, Bratislava) – pohľadávka 836,49 € (25.200,– Sk) uspokojuje sa vo výške 0,21 € (6,18
Sk),
AG – STROJ, s. r. o., Palučanská 371, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 94,80 € (2.856,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,02 € (0,70 Sk),
Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina – pohľadávka 21.755,46 € (655.405,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 5,34 € (160,75 Sk),
Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava – pohľadávka 312,70 € (9.420,50 Sk) uspokojuje sa vo
výške 0,08 € (2,31 Sk),
Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č. 36, Bratislava – pohľadávka 37,18 € (1.120,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,01 € (0,27 Sk),
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava – pohľadávka 1.643,10 €
(49.500,– Sk) uspokojuje sa vo výške 0,40 € (12,14 Sk),
MEDIA/JUVEN, spol. s r.o., Pribišova 19/A, Bratislava – pohľadávka 798,06 € (24.042,50 Sk) uspokojuje
sa vo výške 0,20 € (5,90 Sk),
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Spoločná
zdravotná poisťovňa, a. s., Ondavská 3, Bratislava) – pohľadávka 2.325,93 € (70.071,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,57 € (17,19 Sk),
Jozef Krupa KaJo, M. R. Štefánika 2270, Dolný Kubín – pohľadávka 291,77 € (8.790,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,07 € (2,16 Sk),
M.A.S. Global, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava – pohľadávka 292.507,65 € (8.812.085,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 71,74 € (2.161,36 Sk),
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš - pohľadávka 50.319,19 € (1.515.916,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 12,34 € (371,81 Sk),
PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 7.450,84 € (224.464,–
Sk) uspokojuje sa vo výške 1,83 € (55,05 Sk),
Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce – pohľadávka 1.275.768,72 € (38.433.808,60 Sk)
uspokojuje sa vo výške 312,91 € (9.426,74 Sk),
Dexia banka Slovensko a. s., Hodžova 11, Žilina – pohľadávka 993.566,83 € (29.932.194,44 Sk)
uspokojuje sa vo výške 243,69 € (7.341,53 Sk),
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa
Bratislava, Ul. 29. augusta 8 – 10, Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 34, Liptovský Mikuláš)
– pohľadávka 33.634,10 € (1.013.261,– Sk) uspokojuje sa vo výške 8,25 € (248,52 Sk),
Mgr. Silvia Kováčiková, notárka, Notársky úrad A. Bernoláka 6, Ružomberok – pohľadávka 1.245,06 €
(37.508,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 0,31 € (9,20 Sk),
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25 , Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom APOLLO
zdravotná poisťovňa, a. s., M. Čulena 5, Bratislava, pobočka Banská Bystrica, Partizánska cesta 3, Banská
Bystrica) – pohľadávka 1.293,30 € (38.962,– Sk) uspokojuje sa vo výške 0,32 € (9,56 Sk),
RIASTAV, spol. s r.o., Krásno nad Kysucou 1682 – pohľadávka 137.574,21 € (4.144.560,80 Sk) uspokojuje
sa vo výške 33,74 € (1.016,54 Sk),
Harlekýn, s. r. o., Strojnícka 5, Prešov – pohľadávka 154,42 € (4.652,– Sk) uspokojuje sa vo výške 0,04 €
(1,14 Sk),
VÁHOSTAV – Sk, a.s., Hlinská 40, Žilina – pohľadávka 199.720,31 € (6.016.774,20 Sk) uspokojuje sa vo
výške 48,99 € (1.475,75 Sk),
SLOVPLAST, s. r. o., Nám. Slobody 5, Banská Bystrica – pohľadávka 230,73 € (6.951,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,06 € (1,70 Sk),
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 5.041,63 € (151.884,–
Sk) uspokojuje sa vo výške 1,24 € (37,25 Sk),
Cembrex spol. s r.o., Školská 1132/5, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 981,59 € (29.571,26 Sk) uspokojuje
sa vo výške 0,24 € (7,25 Sk),
TLD Media, a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Cembrex spol. s r.o.,
Školská 1132/5, Liptovský Mikuláš) – pohľadávka (237,– €) 7.140,– Sk uspokojuje sa vo výške 0,06 € (1,75
Sk),
IDONA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 58, Bánovce nad Bebravou – pohľadávka 12.260,64 € (369.364,–
Sk) uspokojuje sa vo výške 3,01 € (90,59 Sk),
Ing. Soňa Rášová Geodetické služby, Liptovský Trnovec č. 75 – pohľadávka 8.358,36 € (251.804,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 2,05 € (61,76 Sk),
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, Bratislava – pohľadávka 654.181,16 € (19.707.861,74 Sk)
uspokojuje sa vo výške 160,45 € (4.883,79 Sk),
Hutník-Malá Lučivná, a. s. "v likvidácii", Istebné 233 – pohľadávka 586,59 € (17.671,50 Sk) uspokojuje sa
vo výške 0,14 € (4,33 Sk),
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Pavel Herich-STOLÁRSKA DIELŇA PLOŠTÍN, Senická 626/7, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 487,66 €
(14.691,32 Sk) uspokojuje sa vo výške 0,12 € (3,60 Sk),
JUMICOL s. r. o., Bytčická 89, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom JUMICO s. r. o., Bytčická 89, Žilina) –
pohľadávka 465,31 € (14.018,– Sk) uspokojuje sa vo výške 0,11 € (3,44 Sk),
Vladimír Janičina ELKO, Nábrežie 1778/39, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 471,05 € (14.191,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,12 € (3,48 Sk),
Liptovské tanečné centrum, Čs. brigády 1879/17, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 99,58 € (3.000,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,02 € (0,74 Sk),
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská
republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého 3,
Liptovský Mikuláš) – pohľadávka 616.145,06 € (18.561.986,– Sk) uspokojuje sa vo výške 151,12 €
(4.552,74 Sk),
BK Gliulini GmbH, Giulinistrasse 2, Ludwigshafen, Nemecko – pohľadávka 3.074,25 € (92.614,90 Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,75 € (22,72 Sk),
Občianske združenie Prameň v Hladovke, Hladovka č. 186 – pohľadávka 464,71 € (14.000,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,11 € (3,43 Sk),
JUDr. Alojz Rakovský, Mlynské Nivy 48, Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu BAREAS, a. s.,
Seberíniho 9, Bratislava – pohľadávka 251.035,40 € (7.562.692,60 Sk) uspokojuje sa vo výške 61,57 €
(1.854,92 Sk),
Ing. Vladimír Poliak, Mlynská 17, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 41.194,85 € (1.241.036,20 Sk)
uspokojuje sa vo výške 10,10 € (304,39 Sk),
Ing. Ján Blcháč, PhD., Borbisova 654/37, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 35.743,05 € (1.076.795,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 8,77 € (264,11 Sk),
Darina Puterová, Komjatná 182, Ružomberok – pohľadávka 22.435,90 € (675.903,80 Sk) uspokojuje sa vo
výške 5,50 € (165,78 Sk),
WAFY chromservis s.r.o., Elektrárenská č. 1, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom CHROMSERVIS
WAFY, s. r. o., Elektrárenská č. 1, Bratislava) – pohľadávka 1.409,08 € (42.450,– Sk) uspokojuje sa vo
výške 0,35 € (10,41 Sk),
INTREL PLUS spol. s. r. o., Kuzmányho 940/11, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 315,43 € (9.502,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 0,08 € (2,33 Sk),
MEDIATEL spol. s r. o., Prešovská 38/B, Bratislava – pohľadávka 100,97 € (3.041,70 Sk) uspokojuje sa vo
výške 0,02 € (0,75 Sk),
RIASTAV, spol. s r. o., Krásno nad Kysucou 1689 – pohľadávka 346.717,29 € (10.445.205,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 85,04 € (2.561,92 Sk),
Bratislava - In, a. s., Seberíniho 9, Bratislava – pohľadávka 3.914.638,07 € (117.932.386,40 Sk) uspokojuje
sa vo výške 960,15 € (28.925,52 Sk),
DS Martin a. s., Langsfeldova 1, Martin – pohľadávka 6.023.866,43 € (181.475.000,– Sk) uspokojuje sa vo
výške 1.477,49 € (44.510,75 Sk),
Škola manažérov Zväzu priemyslu SR s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava – pohľadávka 119.552,01 €
(3.601.623,76 Sk) uspokojuje sa vo výške 29,32 € (883,38 Sk),
Mgr. Július Konečný, súdny exekútor, Radlinského 1716, Dolný Kubín – pohľadávka 15.922,76 €
(479.689,– Sk) uspokojuje sa vo výške 3,91 € (117,65 Sk),
INTREL a. s., Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, Česká republika – pohľadávka 5.762,96 €
(173.615,– Sk) uspokojuje sa vo výške 1,41 € (42,58 Sk),
VENTURA COMMERCIAL ENTERPRISES INC., 1617 N. Main Street, Sherindan 82801 WYOMING, USA
– pohľadávka 386.588,66 € (11.646.370,– Sk) uspokojuje sa vo výške 94,82 € (2.856,53 Sk),
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, Bratislava – pohľadávka 1.321.117,97 €
(39.800.000,– Sk) uspokojuje sa vo výške 324,03 € (9.761,83 Sk),
SPIRIT s. r. o., Ulica 1. mája 1958/54, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 16.596,96 € (500.000,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 4,07 € (122,64 Sk),
VEREX – ELTO, s.r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš – pohľadávka 498,59 € (15.020,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 53,47 € (1.610,84 Sk) + 0,12 € (3,68 Sk).

IV.
Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 15 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 20 dní od jeho
právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
V Banskej Bystrici dňa 22. marca 2011
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca
Predchádzajúce zverejnenie: OV 151B/2009 K005322
OV 191B/2009 K007234

◘
K003632
39K 115/2005-KI
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Brveníková
„v konkurze“, s miestom podnikania: Nám. 1. mája 459/1, Valaská, o návrhu správcu konkurznej podstaty JUDr.
Pavla Baloga, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota, na zrušenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Anna Brveníková „v konkurze“, s miestom podnikania: Nám.
1. mája 459/1, Valaská.
Súd zbavuje JUDr. Pavla Baloga, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníka na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
V Banskej Bystrici dňa 23. marca 2011
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca

◘
K003633
28K/66/2005
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Kováčik –
STAVOPRODUKT „v konkurze“, Vysoká nad Kysucou č. 268, o návrhu správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla
Baloga, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota, na zrušenie konkurzu takto
rozhodol:
Súd zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jaroslav Kováčik – STAVOPRODUKT „v konkurze“, Vysoká
nad Kysucou č. 268, IČO: 22 616 403.
Súd zbavuje JUDr. Pavla Baloga, Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota, funkcie správcu konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníka na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
V Banskej Bystrici dňa 23. marca 2011
JUDr. Miroslav Klátik v. r.
sudca

◘
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Krajský súd v Košiciach
K003634
1K/11/1997-250
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Dušan Jančáry – STAVREKO, súkromný podnik, Slovenskej
jednoty 3, Košice, IČO: 14 350 408, takto
rozhodol:
Výrok rozvrhového uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č. k. 1K/11/1997-239, zo dňa 11. 1. 2011 sa v bode 6 –
pohľadávky veriteľov III. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZKV doplňuje o veriteľa Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Košice (právny zástupca NÚP – OÚP Košice I).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský
súd v Košiciach.
V Košiciach dňa 17. marca 2011
JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa
Predchádzajúce zverejnenie: OV 15B/2011 K000768

◘

