www.zbierka.sk
2

Konkurzy a reštrukturalizácie

© IURA EDITION, spol. s r. o.
OV 91B/2011

Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
K005468
sp. zn.: 3K/26/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom: Bzovícka 18,
851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: POWER-SYSTEMS,
s.r.o., so sídlom: Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlţníkovi: POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom: Bzovícka 18, 851 07
Bratislava, IČO: 31 391 133.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlţník je povinný obmedziť výkon činnosti len na beţné právne úkony; ak dlţník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však moţno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlţníkovi nemoţno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; uţ začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlţníkovi nemoţno pre záväzok dlţníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňaţné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
draţbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005469
sp. zn.: 3R/2/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., so
sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v oddiele Sa, vloţka č. 499/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlţníka
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlţníkovi: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., so sídlom:
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005470
sp. zn.: 3K/24/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOCHEM, s.r.o., so
sídlom: Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 723 793, správcom ktorého je Mgr. Juraj Vaníček, so sídlom
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kancelárie: Panenská 18, 811 03 Bratislava, značka správcu: S 1420, o ţiadosti správcu o rozhodnutie
o námietkach veriteľského výboru takto
rozhodol
Súd námietke veriteľského výboru voči čiastkovému rozvrhu výťaţku nevyhovuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005471
sp. zn.: 3K/24/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOCHEM, s.r.o., so
sídlom: Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 723 793, správcom ktorého je Mgr. Juraj Vaníček, so sídlom
kancelárie: Panenská 18, 811 03 Bratislava, značka správcu: S 1420,
rozhodol
Súd odvoláva - Mgr. Juraj Vaníček, so sídlom kancelárie: Panenská 18, 811 03 Bratislava, značka správcu:
S 1420, z funkcie správcu úpadcu - TECHNOCHEM, s.r.o., so sídlom: Kostolná 206/90, 900 24 Veľký Biel, IČO:
35 723 793.
Súd ukladá správcovi vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy
a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, aţ do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005472
sp. zn.: 3K/2/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MONTAKO COLOR SK s.r.o.,
so sídlom: Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 35 836 393, právne zast. Advokátskou kanceláriou AK B&L, s.r.o.,
so sídlom: Prievozská 18, 821 09 Bratislava, IČO: 36 866 164, konajúcou prostredníctvom JUDr. Martiny
Kanásovej, advokátky, správcom ktorého je - B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Ruţinovská 1,
821 02 Bratislava, značka správcu: S 1220, o určenie odmeny a náhrady výdavkov predbeţného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbeţnému správcovi - B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelári: Ruţinovská 1, 821 02
Bratislava, značka správcu: S 1220, paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov
v celkovej výške 323,92 €, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloţeného
preddavku evidovaný pod poloţkou D 130, pol reg. 5/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Súd vráti zloţiteľovi preddavku - AK B&L, s.r.o., so sídlom: Prievozská 18, 821 09 Bratislava, IČO: 36 866 164,
zvyšnú časť preddavku vo výške 671,9 €, zo zloţeného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbeţného
správcu zaplateného na účet súdu, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloţeného preddavku, evidovaný
pod poloţkou D 130, pol reg. 5/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môţe podať odvolanie predbeţný správca, zloţiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbeţného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne
v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005473
sp. zn.: 3K/20/2011
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-veriteľa: Ing. Milan Kodaj, trvale bytom: Rozmarínová 9, 821 04
Bratislava, 821 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka - Rádio VIVA, a.s., so sídlom:
Šalviova 1, 821 01 Bratislava, IČO: 17 336 996,
rozhodol
Súd pripúšťa späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: Rádio VIVA, a.s., so sídlom: Šalviova
1, 821 01 Bratislava, IČO: 17 336 996.
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlţníkovi Rádio VIVA, a.s., so sídlom: Šalviova 1, 821 01 Bratislava, IČO:
17 336 996, z dôvodu späťvzatia návrhu.
Súd vráti zloţiteľovi preddavku: Ing. Helena Šalingová, preddavok vo výške 1.659,70 eura, vedeného pod poloţkou
denníka D 130, pol. reg. 47/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa povaţuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005474
sp. zn.: 6K/15/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: Angelika Ute Birgit Schmelzle - Flassak, nar.
15. 12. 1965, trvale bytom: Bebravská 28, 821 07 Bratislava, právne zastúpeného: Dr. Ursula Miller, Rue
Erckmann Chatrian 3, Achenheim 672 04 Francúzsko, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka:
Angelika Ute Birgit Schmelzle - Flassak, nar. 15. 12. 1965, trvale bytom: Bebravská 28, 821 07 Bratislava,
rozhodol
Súd konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne
v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca

◘
K005475
sp. zn.: 6K/5/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Ing. Matej Hodál, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
likvidátora obchodnej spoločnosti S-CREDO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO:
35 812 460, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: S-CREDO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 35 812 460, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
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rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: S-CREDO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO:
35 812 460, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môţe podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca

◘
K005476
sp. zn.: 6K/5/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Ing. Matej Hodál, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
likvidátora obchodnej spoločnosti S-CREDO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO:
35 812 460, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: S-CREDO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 35 812 460, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbeţného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbeţnému správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
119,48 €.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Karol Sedlák, Sibírska 32, 831 02 Bratislava,
povinnosť zaplatiť predbeţnému správcovi: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad
5, 811 09 Bratislava odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 783,36 €, a to do troch dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu môţe podať odvolanie predbeţný správca, zloţiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbeţného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne
v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca

◘
K005477
sp. zn.: 3K/17/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR,
Banská Bystrica - Daňový úrad Bratislava V, Ševčenkova 32, 852 05 Bratislava 5, zastúpeného povereným
zamestnancom: Ing. Maroš Sládok, riaditeľ Daňového úradu Bratislava V, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlţníka: PRO-SHOE s.r.o., so sídlom: Lachova 1608/22, 851 03 Bratislava, IČO: 36 312 690,
rozhodol
Súd ustanovuje dlţníkovi: PRO-SHOE s.r.o., so sídlom: Lachova 1608/22, 851 03 Bratislava, IČO: 36 312 690,
predbeţného správcu: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie: Čapkova 12, 811 04 Bratislava.
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Súd ukladá predbeţnému správcovi zistiť majetok dlţníka, vypracovať a predloţiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlţníka a vykonaných úkonoch,
v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlţníka
a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlţníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa povaţuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005478
sp. zn.: 4K/21/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Technické služby - Čistenie,
spol. s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, IČO: 31 362 061, správcom ktorého je JUDr. Eduard
Veterník, so sídlom kancelárie: Za stanicou 5, 831 04 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti ALAND GROUP
a.s., so sídlom: Pri starom letisku 12, 831 07 Bratislava, IČO: 35 967 773, na potvrdenie prevodu pohľadávky
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom: Bajkalská 21/A,
829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542, na konkurzného veriteľa: ALAND GROUP a.s., so sídlom: Pri starom letisku
12, 831 07 Bratislava, IČO: 35 967 773, vo výške 107.010,39 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môţe podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, v lehote 15 dní
od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne dvojmo
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 4. 5. 2011
Mgr. Veronika Pavlisová, vyšší súdny úradník

◘
K005479
sp. zn.: 6K/6/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: Peter Beňo, Kremnická 27, 040 11 Košice, likvidátor
obchodnej spoločnosti GAMATEX, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, IČO:
31 347 576, uznesením č. k. 6K/6/2011-132 zo dňa 11.04.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku
dlţníka: GAMATEX, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, IČO: 31 347 576.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 05. 2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník

◘
K005480
sp. zn.: 3K/34/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EFEKTIV MEDIA spol. s.r.o.,
so sídlom: Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava, IČO: 35 778 652, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl,
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so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi JUDr. Ing. Vladimírovi Neuschlovi, so sídlom kancelárie: Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, značka správcu: S 459, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 5 576,58 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005481
sp. zn.: 2K/4/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Mia s.r.o., so sídlom:
Roţňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 845 902, správcom ktorého je Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom
kancelárie: Púchovská 12, 831 06 Bratislava, uznesením č. k. 2K/4/2010 zo dňa 08.04.2011, 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 03. 05. 2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník

◘
K005482
sp. zn.: 3K/23/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: TABAKOLAND, a.s., so sídlom: Ventúrska 9, 811 01
Bratislava, IČO: 35 741 155, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: TABAKOLAND, a.s., so
sídlom: Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155,
rozhodol
Súd ustanovuje dlţníkovi: TABAKOLAND, a.s., so sídlom: Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155,
predbeţného správcu: Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava.
Súd ukladá predbeţnému správcovi zistiť majetok dlţníka, vypracovať a predloţiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlţníka a vykonaných úkonoch,
v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlţníka
a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlţníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa povaţuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 3. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005483
sp. zn.: 2K/18/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Genesis, s.r.o., so sídlom:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 36 229 172, správcom ktorého je Ing. Viera Fraňová, so sídlom: SNP 284/3,
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902 01 Pezinok, uznesením č. k. 2K/18/2010-295 zo dňa 08.04.2011, 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 03. 05. 2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 6. 5. 2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník

◘
K005484
sp. zn.: 2K/7/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - Diverso Development Bratislava, s.r.o., so sídlom:
Ruţová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 580, uznesením č.k. 2K/7/2011-118 zo dňa 11.04.2011 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlţníka: Diverso Development Bratislava, s.r.o., so sídlom: Ruţová
dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 580. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 05. 2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 6. 5. 2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník

◘
K005485
sp. zn.: 2K/21/2008
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: Jana Markovičová, nar. 06. 12. 1978, bytom: Škultétyho
14, 831 03 Bratislava, uznesením č.k. 2K/21/2008-170 zo dňa 12.04.2011 zastavil konkurzné konanie: Jana
Markovičová, nar. 06. 12. 1978, bytom: Škultétyho 14, 831 03 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
05. 05. 2011.
Okresný súd Bratislava I dňa 6. 5. 2011
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník

◘
K005486
sp. zn.: 3K/27/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Ing. Ondrej Čiţ, Ěhrianska 3, 851 07 Bratislava, likvidátora
spoločnosti BALVAN Trading, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO:
17 315 131, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: BALVAN Trading, spol. s.r.o. v likvidácii, so
sídlom: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, IČO: 17 315 131,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlţníkovi: BALVAN Trading, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Sabinovská 10,
821 02 Bratislava, IČO: 17 315 131.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlţník je povinný obmedziť výkon činnosti len na beţné právne úkony; ak dlţník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však moţno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlţníkovi nemoţno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; uţ začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlţníkovi nemoţno pre záväzok dlţníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňaţné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
draţbou podľa osobitného predpisu.
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Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca

◘
K005487
sp. zn.: 4K/9/2011
Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa-dlţníka: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom: Sokolíkova 21, 841 01
Bratislava, IČO: 31 387 071, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom:
Sokolíkova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 31 387 071,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlţníka: KOBA M, spol. s.r.o., so sídlom: Sokolíkova 21, 841 01 Bratislava, IČO:
31 387 071.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Daniela Štefková, so sídlom kancelárie: Beskydská 9, 811 05 Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlţníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako
v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa povaţuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlţník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, ktorú podáva v dvoch rovnopisoch
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súde, tak aby bola doručená správcovi aj súdu do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu
sa v konkurze neprihliada (§ 28 ods. 5 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
povaţuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).
4. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho
pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťaţku zo speňaţenia
majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak
pohľadávku nemoţno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre
budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
5. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len zabezpečený
veriteľ), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej
uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťaţku zo speňaţenia majetku, ktorým
bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky,
inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR).
6. Pre kaţdú pohľadávku musí byť predloţená samostatná prihláška. V prihláške sa vţdy uvedie meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo
s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., a ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na
prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).
7. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak
prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty
na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky
sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad ), ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na
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súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým
prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloţí na datovanom a ním podpísanom predpísanom
tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze
neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku
prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, ţe pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca
povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú
na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).
11. Ak sa prihlasuje nepeňaţná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňaţnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňaţnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku
nepeňaţnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
12. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zloţku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, ţe zástupca poverenie na doručovanie
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky; na poţiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Prihlášku môţe veriteľ
opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (30 ods. 1 ZKR).
16. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom moţno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
17. Dlţník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlţník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich
dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, ţe majetok dlţníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.
Návrh na oddlţenie je oprávnený podať dlţník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu,
prípadne počas konkurzného konania aţ do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlţenia okrem všeobecných
náleţitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlţníka vynaloţiť primerané úsilie
na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Edita Sahánková, sudca

◘
K005488
sp. zn.: 2K/24/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: RANSAN spol. s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom:
969 01 Banská Štiavnica, Antolská 16, IČO: 31 560 172, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vloţka č. 366/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlţníkovi: RANSAN spol. s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom: 969 01 Banská
Štiavnica, Antolská 16, IČO: 31 560 172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 6. 5. 2011
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

◘
K005489
sp. zn.: 26K/35/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
- Daňový úrad Sobrance, so sídlom: Švermova 16, 073 01 Sobrance proti dlţníkovi: Roľnícke družstvo Ostrov,
so sídlom: 072 55 Ostrov, IČO: 31 712 363, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Kristína Rigová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice,
nespotrebovanú časť preddavku v sume 780,36 Eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 780,36 Eur
evidovanú v zázname o zloţení zo dňa 23.07.2010 pod poloţkou denníka D11 - 77/10 správcovi podstaty, JUDr.
Kristína Rigová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, na účet číslo 2617895464/1100 vedený v Tatra
banke, a.s., do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5. 5. 2011
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

◘
K005490
sp. zn.: 26K/2/2010
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Geotechnika spol. s r.o., so sídlom:
Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 589 951, uznesením zo dňa 07.03.2011 č.k. 26K/2/2010-339 zamietol návrh
na povolenie vstupu do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom: Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, namiesto konkurzného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Daňový úrad Košice IV, so sídlom: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04. 2011.
Okresný súd Košice I dňa 6. 5. 2011
Mgr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník

◘
K005491
sp. zn.: 32K/5/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: EUROFOL, s.r.o., so sídlom: Partizánska 44, 949 01 Nitra,
IČO: 36 811 670, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlţníka: EUROFOL, s.r.o. so sídlom: Partizánska 44, 949 01
Nitra, IČO: 36 811 670, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlţníka: EUROFOL, s.r.o. so sídlom: Partizánska 44, 949 01 Nitra, IČO:
36 811 670.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Jozef Kulich, adresa kancelárie: Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.
III. Vyzýva všetkých veriteľov dlţníka EUROFOL, s.r.o. so sídlom: Partizánska 44, 949 01 Nitra, IČO: 36 811 670,
aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie
správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra na tlačivách, ktorých vzory, náleţitosti a do nich
zapisované údaje spolu s vysvetlivkami k zapisovaným údajom, sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďţe na prihlášky doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len
správcovi alebo len súdu a na pohľadávky prihlásené v rozpore s § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov dlţníka,
EUROFOL, s.r.o., so sídlom: Partizánska 44, 949 01 Nitra, IČO: 36 811 670, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.5.2000.
V. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods.1
Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok, keďţe na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom
Krajský súd v Bratislave. Odvolanie je oprávnený podať dlţník, ak nie je navrhovateľom.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O. s. p.).
Za deň doručenia sa povaţuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5. 5. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

◘
K005492
sp. zn.: 31K/48/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Kováč, narodený 3. 11.
1975, bytom: 951 08 Golianovo 515, ktorého správcom je: JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie: Hadovská cesta
870, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Súd opravuje v písomnom vyhotovení uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 02.05.2011 č.k. 31K/48/2010-228
prvú vetu výroku, ktorá má správne znieť:
Súd priznáva správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, adresa kancelárie: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
paušálnu odmenu v sume 6.638,78 eura.
Súd opravuje v písomnom vyhotovení uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 02.05.2011 č.k. 31K/48/2010-228
druhú vetu výroku, ktorá má správne znieť:
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Tomáša Pintéra, časť paušálnej
odmeny v sume 663,88 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbeţného správcu evidovaného pod
poloţkou denníka D130-80/10 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je moţné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náleţitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 OSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môţe odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
odvolanie (§ 205 ods. 3 OSP),
Okresný súd Nitra dňa 6. 5. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

◘
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K005493
sp. zn.: 32K/5/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DISK - Industrial Engineering, s.r.o.,
"v konkurze", SNP 56, 936 01 Šahy, IČO: 36 535 150, o ustanovení správcu takto
rozhodol
Ustanovuje správcu Mgr. Henrietu Slavkovskú, adresa kancelárie správcu: Sládkovičova 5, Levice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 5. 5. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

◘
K005494
sp. zn.: 32K/8/2008
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVMIX, s.r.o.,
„v konkurze“, Agátová 759/17, 943 42 Gbelce, IČO: 36 396 303, o ustanovení správcu takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie správcu: Farská 10,
949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 5. 5. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

◘
K005495
sp. zn.: 1K/6/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Magdalény Lipákovej, nar.
15. 06. 1969, trvale bytom: Duklianskych Hrdinov 1211/16, Vranov nad Topľou, t. č. bytom: Narcisová 10, 821 01
Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov, o odmene
a náhrade preukázaných výdavkov predbeţného správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a predbeţnému správcovi JUDr. Martinovi Kirňakovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov,
odmenu vo výške 165,97 Eur a náhradu výdavkov vo výške 40,16 Eur, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbeţného správcu zloţeného dňa 11.02.2011
na účet tunajšieho súdu pod poloţkou č. Ko 16/11.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Martina
Kirňaka, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 457,75 Eur
zloţeného dňa 11.02.2011 na účet tunajšieho súdu pod poloţkou č. Ko 16/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu moţno 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 náleţitostiach (§ 42
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4. 5. 2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

◘
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K005496
sp. zn.: 1K/6/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Magdalény Lipákovej, nar.
15. 06. 1969, trvale bytom: Duklianskych Hrdinov 1211/16, Vranov nad Topľou, t. č. bytom: Narcisová 10, 821 01
Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov, o odmene
a náhrade preukázaných výdavkov predbeţného správcu takto
rozhodol
p r i z n á v a predbeţnému správcovi JUDr. Martinovi Kirňakovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov,
odmenu vo výške 165,97 Eur a náhradu výdavkov vo výške 40,16 Eur, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto
uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbeţného správcu zloţeného dňa 11.02.2011
na účet tunajšieho súdu pod poloţkou č. Ko 16/11.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Martina
Kirňaka, so sídlom kancelárie: Hlavná 29, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 457,75 Eur
zloţeného dňa 11.02.2011 na účet tunajšieho súdu pod poloţkou č. Ko 16/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu moţno 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 náleţitostiach (§ 42
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4. 5. 2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

◘
K005497
sp. zn.: 29K/59/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KARAVELA, a.s., so sídlom:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 35 767 472, ktorého správcom je Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 578/11, Bánovce nad Bebravou, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák.
č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej
a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 22.12.2010 do
05.05.2011 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Lenka Poleková
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005498
sp. zn.: 29K/54/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Natália Medňanská - BLOEMENART, s miestom podnikania: Trenčianske Stankovce 560, IČO: 37 130 935, ktorého správcom je Prvý správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie: Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou
správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu
konkurzu a odpis vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci
od 02.01.2011 do 05.05.2011 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho
štvrťroka.
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Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005499
sp. zn.: 29K/56/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PALDI s.r.o., so sídlom: Diviaky
nad Nitricou, Areál Agrospol, Diviaky nad Nitricou, IČO: 36 319 724, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Ţitník, so
sídlom kancelárie: Lánska 935/31, Povaţská Bystrica, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41
zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis
vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 02.01.2011
do 05.05.2011 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005500
sp. zn.: 29K/41/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Samuel Pitvorec, nar. 28. 9. 1975,
bytom: Mestečko č. 122, uznaný za malý, ktorého správcom je SKKS, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Matice
slovenskej 1713/8, Dubnica nad Váhom, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005
Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej
špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 15.10.2010 do 05.05.2011
a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005501
sp. zn.: 29K/45/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Kuchta, nar. 29. 6. 1971,
bytom: Mestečko č. 42, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin, so sídlom kancelárie: Centrum
27/32, Povaţská Bystrica, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák.č. 7/2005 Z.z.
v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej
špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 19.10.2010 do 05.05.2011
a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005502
sp. zn.: 29K/6/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mode, s.r.o., so sídlom: Textilná 4,
Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 394 203, uznaný za malý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so
sídlom kancelárie: Piešťanská 25, Nové Mesto nad Váhom, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa
§ 41 zák.č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis
vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 19.5.2010 do
05.05.2011 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005503
sp. zn.: 29K/13/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Pavel Kalivoda, nar. 21. 4.
1954, bytom: Dolná Súča 481, uznaný za malý, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie:
Piaristická 276/46, Trenčín, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák.č. 7/2005 Z.z.
v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej
špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 11.8.2010 do 05.05.2011
a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
K005504
sp. zn.: 29K/38/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POVASTAV, spol. s r.o., so
sídlom: Sverepec 695, Povaţská Bystrica, IČO: 31 567 959, ktorého správcom je Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová, so
sídlom kancelárie: Komenského 49/673, Púchov, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák.
č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej
a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré vykonal v tejto veci od 09.10.2010 do
05.05.2011 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca

◘
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K005505
sp. zn.: 29K/34/2009
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELAGO SK, s.r.o. v konkurze,
so sídlom: Banícka 2/3, Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 31 617 760, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu
podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, pod hrozbou uloţenia poriadkovej pokuty do výšky 820 Eur,
aby v lehote do 3 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých
úkonov správcovskej činnosti, ktorú je povinný zasielať súdu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka
na základe výzvy súdu zo dňa 17.6.2010, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 22.6.2010.
Lehota 3 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník

◘
K005506
sp. zn.: 28K/12/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Banská
Bystrica - Daňový úrad Prievidza, G. Švéniho I/2727, Prievidza, IČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlţníka: ALIMENTA 2007 s.r.o., so sídlom: Š. Moyzesa 10, Prievidza, IČO: 36 797 995, takto
rozhodol
I. Dlţníkovi sa u s t a n o v u j e predbeţný správca: JUDr. Róbert Fatura, so sídlom kancelárie: Centrum 18/23,
Povaţská Bystrica.
II. Predbeţnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlţníka; zistiť, či majetok dlţníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predloţiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku dlţníka a vykonaných úkonoch s tým, ţe prvú správu predloţí správca súdu v lehote
najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloţí správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia
do funkcie a poslednú správu predloţí správca súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa

◘
K005507
sp. zn.: 29K/10/2010
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Benecom, s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Kukučínova 476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie:
Piaristická 46, Trenčín, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a
správcu, pod hrozbou uloţenia poriadkovej pokuty do výšky 820 Eur, aby v lehote do 3 dní zaslal súdu správu
o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktorú je
povinný zasielať súdu vţdy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka na základe výzvy súdu zo dňa
29.12.2010, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 4.1.2011.
Lehota 3 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník

◘
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K005508
sp. zn.: 29K/28/2009
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TATRANHOLZ, s.r.o. v konkurze,
so sídlom: ul. Víťazstva 791/41, Koš, IČO: 31 616 119, ktorého správcom je Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie: Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín, v rámci výkonu dohľadu nad
činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v a správcu, pod hrozbou uloţenia poriadkovej pokuty
do výšky 820 Eur, aby v lehote do 3 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu a odpis vecnej a časovej
špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktorú je povinný zasielať súdu vţdy do 25. dňa po uplynutí
kalendárneho štvrťroka na základe výzvy súdu zo dňa 16.6.2010, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku
dňa 22.6.2010.
Lehota 3 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe bude doručená aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník

◘
K005509
sp. zn.: 29K/25/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Produtex s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 319 686, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš, so sídlom
kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, o odvolaní Daňového riaditeľstva SR, Banská Bystrica, Nová ul. 13,
975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, č. k. 29K/25/2009-266, zo dňa
04. 02. 2011, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č. k. 2CoKR/11/2011-286, zo dňa 18. 4. 20112
CoKR/11/2011-286
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Produtex s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36 319 686, s ustanoveným správcom JUDr. Jozefom Hurtišom, so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, o odvolaní Daňového
riaditeľstva SR, Banská Bystrica, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, proti uzneseniu
Okresného súdu Trenčín, č. k. 29K/25/2009-266, zo dňa 04. 02. 2011, takto
rozhodol:
Krajský súd v Bratislave Uznesenie Okresného súdu Trenčín, č. k. 29K/25/2009-266, zo dňa 4. 2. 2011
v napadnutej časti m e n í tak, ţe prevod pohľadávky vo výške 15.518,14 eur voči úpadcovi z Daňového
riaditeľstva SR, Banská Bystrica, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, na spoločnosť Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, p o t v r d z u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
V Bratislave dňa 18. 04. 2011
JUDr. Blaţena Hirnerová, predsedníčka senátu
Okresný súd Trenčín dňa 6. 5. 2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník

◘
K005510
sp. zn.: 3K/29/2010
Okresný súd Ţilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: SPACEJOIST SLOVAKIA, a.s., so sídlom:
Kamenná 49, 010 01 Ţilina, IČO: 36 454 656, správcom ktorého je JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie:
Moyzesova 939/46, 010 01 Ţilina, takto
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rozhodol
Určuje správcovi: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Ţilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 966,53 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Ţilina dňa 5. 5. 2011
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

◘
K005511
sp. zn.: 3K/7/2009
Okresný súd Ţilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Daniela Repkovská, s miestom
podnikania: Bystrická 42, 010 09 Ţilina, IČO: 33 858 420, správcom ktorého je JUDr. Janka Chorvátová, so sídlom
kancelárie: Hollého 371/31, 010 01 Ţilina, takto
rozhodol
Pre závaţné porušenie povinností o d v o l á v a správkyňu JUDr. Janku Chorvátovú, so sídlom kancelárie: Hollého
371/31, 010 01 Ţilina.
U s t a n o v u j e nového správcu: JUDr. Ľuboš Racko, so sídlom kancelárie: Námestie osloboditeľov 35, 031 01
Liptovský Mikuláš.
Odvolaná správkyňa j e p o v i n n á poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti
a zároveň bez zbytočného odkladu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu
svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 14. 06. 2011 o 9.00 hodine, ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti
Okresného súdu Ţilina s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov začne o 8,30 hod. Pri prezentácii predloţia veritelia doklad totoţnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predloţia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia, a doklad totoţnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci
alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde
o zastupovanie advokátom, tieţ vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Ţilina dňa 6. 5. 2011
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

◘
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Správcovia
K005512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Michal Karch - METAL - KM
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Ţalobín 42
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 33 265 861/18. 05. 1959
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Miroslav Korch
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011S1137
Spisová značka súdneho spisu: 3K/5/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2877
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:762
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):118 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:844
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):89 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):5765
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:622
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):473 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
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Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:431
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:446
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):44 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2877
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:511
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):118 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:567
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):59
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:596
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):59 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):7193
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:640
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):296 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):7193
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:684
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):296 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):8632
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:734
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):355 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:592
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):26 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):2158
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Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:550
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):26 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2877
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:765
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):237 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):7194
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:700
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):592 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:144
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:828
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
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Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:235
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):89 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:299
Parcelné číslo:193
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):363868
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:393
Parcelné číslo:483/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):2/156
Súpisová hodnota majetku (aj mena):224 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:126
Parcelné číslo:520
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1782/7168
Súpisová hodnota majetku (aj mena):353 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
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Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:176
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):355 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:132
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):355 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:288
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:251
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
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Parcelné číslo:461
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):118 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:292
Parcelné číslo:412
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):4316
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:744
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):532 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:775
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:664
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):266 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):3597
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:688
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):444 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):8633
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:92
Parcelné číslo:751
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):256/1024
Súpisová hodnota majetku (aj mena):710 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:94
Parcelné číslo:364
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):89 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:838
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):133 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
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Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:93
Parcelné číslo:309
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3584/14336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:313
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:371
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):133 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:238
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):133 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:274
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):133 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:507
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):177 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1079
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:601
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):133 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:426
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):266 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):719
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:442
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):89 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Travlé trávnaté porasty
Vymera (m2):166216
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Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/388
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):86 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Ostatné plochy
Vymera (m2):11019
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/387
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):197 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Lesné pozemky
Vymera (m2):47192
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/373
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):842 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):525227
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/372
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):273 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:188
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
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Súpisová hodnota majetku (aj mena):266 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):2158
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:91
Parcelné číslo:148
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):3/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):266 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):385
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:90
Parcelné číslo:347
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):16 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):1439
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:90
Parcelné číslo:268
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena):59 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):3233
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/366
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):16 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
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Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):289148
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/361
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):150 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):4869
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:359
Parcelné číslo:126/363
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):855
Obec:Malá Domaša
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Malá Domaša
Číslo LV:490
Parcelné číslo:483/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):2/156
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):22035
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/370
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):111 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):4442
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
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Parcelné číslo:126/369
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):6355
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/368
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Orná pôda
Vymera (m2):19864
Obec:Ondavské Matiašovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ondavské Matiašovce
Číslo LV:475
Parcelné číslo:126/367
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/74
Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Ostatné plochy
Vymera (m2):126
Obec:Humenné
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Humenné
Číslo LV:5531
Parcelné číslo:2906/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena):630 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):408
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/69
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2652
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):507
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/68
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3296 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):2085
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/67
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):13553 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Michal Karch - METAL - KM
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Ţalobín 42
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 33 265 861/18. 05. 1959
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Miroslav Korch
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011S1137
Spisová značka súdneho spisu: 3K/5/2011
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa:
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):305
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1965
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1983 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):588
Obec:Stráţske
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Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/33
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3822 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):295
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1918 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):657
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4271 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Soc. hyg. zariadenie
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianska
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:bez s. č.
Parcelné číslo:1965
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):7197 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:ČOV
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianska
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
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Súpisné číslo:bez s. č.
Parcelné číslo:1959/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):16 845 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Sklad HSV
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianska
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:bez s.č..
Parcelné číslo:1959/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 239 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Sklad hutného materiálu
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianská
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:1283
Parcelné číslo:1959/33
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 240 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
JULSTAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Nám. A. Škultétyho 35, Veľký Krtíš
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 31 620 779
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ing.Veronika Škodová
Spisová značka správcovského spisu: 1R/13/2010 S1293
Spisová značka súdneho spisu: 1R/13/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu: 1R/13/2011
Spis. značka správcovského spisu: 1R/13/2011 S 1293
Dlţník: JULSTAN, s.r.o.
Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho 35, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31 620 779
Dátum a čas konania zasadnutia: 5. 05. 2011 o 13.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Predseda VV: Ing. Dušan Jeţík , Dexia banka Slovensko a.s.
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Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. A-LIGNUM s.r.o., Selce 302, Dolné Strháre, zast.: Zoltán Balla – veriteľ č.
2. Dexia banka Slovensko a.s., Hodţova 11, Ţilina, zast.: Ing. Dušan Jeţík – veriteľ č. 8
3. Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, zast.: Ing. Mgr. Martin Drotár – veriteľ č. 15
4. Správca: JUDr. Ing. Veronika Škodová
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 13.00 hod. predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR. Konštatuje sa, ţe
sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Program schôdze:
1. Schválenie reštrukturalizačného plánu
Prítomní veritelia boli v dostatočnom časovom predstihu oboznámení s reštrukturalizačným plánom. Predsedajúci
schôdze veriteľov vyzýva na predloţenie pripomienok.:
Veritelia predniesli nasledovné pripomienky:
Zástupca veriteľa - Leasingu Slovenskej sporiteľne, a.s., vzniesol pripomienky voči predloţenému plánu z dôvodu,
ţe ţiada časť svojich pohľadávok presunúť do skupiny medzi zabezpečených veriteľov.
Zástupca veriteľa - Dexia banka Slovensko a.s. vznáša pripomienky z dôvodu, ţe banka nesúhlasí s uspokojením
svojej pohľadávky v lehote aţ 10 rokov. Zároveň navrhuje, aby všetky pohľadávky boli uspokojované v rovnakej
časovej lehote, a to v lehote 60 mesiacov. Veriteľ navrhuje zavedenie dozornej správy.
A – LIGNUM s.r.o.: nemá pripomienky k plánu.
Predseda VV navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení VV: „Veriteľský výbor vracia návrh reštrukturalizačného
plánu na prepracovanie v zmysle uvedených pripomienok v lehote do 15 dní od konania zasadnutia VV.“
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdrţal sa: 0.
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor vracia návrh reštrukturalizačného plánu na prepracovanie v zmysle uvedených
pripomienok v lehote do 15 dní od konania zasadnutia VV.
V závere predseda VV poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť. Prvé zasadnutie veriteľského
výboru bolo ukončené o 13.30 hod.
V B. Bystrici dňa 5. 05.2011
Ing.Dušan Jeţík

◘
K005515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Ivan Nemčok
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Beňuš 391, 976 64 Beňuš
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 27. 07. 1966
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Boľoš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 15/2010 S1140
Spisová značka súdneho spisu: 1K 15/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:ROD. DOM
Obec:Polomka
Štát:Slovenská republika
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Polomka
Číslo LV:659
Súpisné číslo:993
Parcelné číslo:2017
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):66.000,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:Nemčoková Petra, rodená Nemčoková, narodená 23.07.1989, Odbojárov 993/13, Polomka,
Slovenská republika
Deň a dôvod zápisu:05.05.2011, § 80 ods. 2 ZKR – majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Údaj o vlastníckom práve tretej osoby k zapísanému majetku v katastri nehnuteľností.
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Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:záhrady
Vymera (m2):209
Obec:Polomka
Štát:Slovenská republika
Názov katastrálneho územia:Polomka
Číslo LV:659
Parcelné číslo:2016
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1.600,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:Nemčoková Petra, rodená Nemčoková, narodená 23.07.1989, Odbojárov 993/13, Polomka,
Slovenská republika
Deň a dôvod zápisu:05.05.2011, § 80 ods. 2 ZKR – majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Údaj o vlastníckom práve tretej osoby k zapísanému majetku v katastri nehnuteľností.
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):35
Obec:Polomka
Štát:Slovenská republika
Názov katastrálneho územia:Polomka
Číslo LV:659
Parcelné číslo:2224/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):280,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:Nemčoková Petra, rodená Nemčoková, narodená 23.07.1989, Odbojárov 993/13, Polomka,
Slovenská republika
Deň a dôvod zápisu:05.05.2011, § 80 ods. 2 ZKR – majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Údaj o vlastníckom práve tretej osoby k zapísanému majetku v katastri nehnuteľností.
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):375
Obec:Polomka
Štát:Slovenská republika
Názov katastrálneho územia:Polomka
Číslo LV:659
Parcelné číslo:2017
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3.000,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:Nemčoková Petra, rodená Nemčoková, narodená 23.07.1989, Odbojárov 993/13, Polomka,
Slovenská republika
Deň a dôvod zápisu:05.05.2011, § 80 ods. 2 ZKR – majetok nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Údaj o vlastníckom práve tretej osoby k zapísanému majetku v katastri nehnuteľností.

◘
K005516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Michal Karch - METAL - KM
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Ţalobín 42
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 33 265 861/18. 05. 1959
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Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Miroslav Korch
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011S1137
Spisová značka súdneho spisu: 3K/5/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Sklad
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianská
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1959/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 956 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Výmenná stanica
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:Čemernianská
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1959/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 577 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty
Vymera (m2):220
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1618/12
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):220 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Ostatné plochy
Vymera (m2):1158
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1618/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):7 527 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):33338
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):216 697 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová,Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):17
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/20
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):111 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):45
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/21
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):293 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):360
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/25
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2340
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):6614
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Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/35
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):42 991 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):195
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1268 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):146
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):949 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):1959/13
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/13
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):299 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):189
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
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Súpisová hodnota majetku (aj mena):949 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):660
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1961
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4 290 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):660
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1961
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4 290 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):295
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1962
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1918
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):134
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1969
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):871 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
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Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):859
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/45
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):5 584 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):3947
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/54
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):25 656 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):6443
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/56
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):41 480 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):129
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:2505
Parcelné číslo:1959/66
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):839 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:Karchová Lenka, r. Karchová, Ţalobín č. 197
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:§ 67 ods. 1, písm. c, ZKR
Sporný zápis:

◘
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K005517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
FUTURE INVEST a.s. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Košická 52, 821 08 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 110 488
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Eva Vodová
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2010/S180
Spisová značka súdneho spisu: 3K/21/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu: FUTURE INVEST a.s. „v likvidácii“, so sídlom: Košická 52, 821 08 Bratislava,
IČO: 34 110 488, v konkurze zn. 3K/21/2010, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26. 05. 2011 o 11:00 hod. Schôdza
veriteľov sa bude konať v kancelárii správcu na adrese: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, s týmto programom:
1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
2. Voľba veriteľského výboru.
Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na povinnú prezentáciu, ktorá sa začne o 10:45 hod. Veriteľ, resp.
zástupca je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totoţnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za
veriteľa prihlásenej pohľadávky a pri právnickej osobe aj aktuálnym výpisom z obchodného registra. O priebehu
schôdze veriteľov bude spísaná zápisnica.
JUDr. Eva Vodová, správca.

◘
K005518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
DOSS SK spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Mierova 1, 920 01 Hlohovec
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 151 541
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Maximilián Paár
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2010 S1244
Spisová značka súdneho spisu: 31K/13/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:Osobné auto MAZDA E2200 PICK UP v.č. JMZ SD1C32
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):700 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Michal Karch - METAL - KM
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Ţalobín 42
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 33 265 861/18. 05. 1959
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Miroslav Korch
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011S1137
Spisová značka súdneho spisu: 3K/5/2011
Súpis oddelenej podstaty
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank Slovakia, a. s. so sídlom Šancová 1/A
Bratislava, IČO 00681709
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Záhrady
Vymera (m2):899
Obec:Ţalobín
Štát:SR

www.zbierka.sk
OV 91B/2011

Konkurzy a reštrukturalizácie

© IURA EDITION, spol. s r. o.
45

Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:89
Parcelné číslo:272/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):8 900 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o.v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Záhrady
Vymera (m2):62
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:89
Parcelné číslo:272/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):620
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):1078
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Ţalobín
Číslo LV:89
Parcelné číslo:273
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):10 780 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Dom
Obec:Ţalobín
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:
Číslo LV:89
Súpisné číslo:42
Parcelné číslo:273
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):150 000 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
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Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):606
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/15
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3 939 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č- 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):1028
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):6 682 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastatavné plochy a nádvoria
Vymera (m2):731
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1966
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):4 751,50 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Administratívna budova
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:685
Parcelné číslo:1959/15
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):242 400 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):45
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/30
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):292,50 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):2116
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1963
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):13 754 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):861
Obec:Stráţske
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Parcelné číslo:1959/16
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):5 596,50 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Mechanické dielne
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1963
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
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Súpisová hodnota majetku (aj mena):500 000 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Parkovisko
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1959/16
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):8 610 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Trafostanica T2
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1959/30
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):600 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
Typ súpisnej poloţky majetku:Budova
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:686
Parcelné číslo:1966
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):292 400 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA
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Typ súpisnej poloţky majetku:Sklad PUMS II
Obec:Stráţske
Štát:SR
Ulica:
Orientačné číslo:
Názov katastrálneho územia:Stráţske
Číslo LV:1064
Súpisné číslo:
Parcelné číslo:1959/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):82 240 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:LLEMI SLOVAKIA, s.r.o. v "konkurze"
Deň a dôvod zápisu:zaradenie do súpisu v konaní 2K/27/2009, dňa 23.3.2010, zverej. OV č. 56/2010

◘
K005520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
DOSS SK spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Mierova 1,921 01 Hlohovec
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 151 541
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Maximilián Paár
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2010 S, ktoré.,1244
Spisová značka súdneho spisu: 31K/13/2010
Oznámenia súvisiace s draţbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vyhlásenie ponukového konania - I. kolo
Správca, Ing. Maximilián Paár, vyhlasuje I. kolo ponukového konania, a to na speňaţenie hnuteľnej veci patriacej
do všeobecnej úpadcu: DOSS SK spol. s r.o., Mierova 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 151 541.
Ponukové konanie hnuteľnej veci sa uskutoční na základe uznesenia veriteľského výboru na nákladný automobil
MAZDA E2200 PICK-UP, ktorý doplnil na základe uznesenia veriteľského výboru. Cena je stanovená na cca.
700,00 EUR Hnuteľná vec sa našla dodatočne.
Prvé kolo ponukového konania sa uskutoční dňa 25. 05. 2011 v kancelárii správcu na Bananskej ulici 90, 921 01
Piešťany-Banka. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu najneskôr do 23. 05. 2011 do 12.00
hod.
Otváranie obálok sa uskutočn 25. 05. 2011 o 10,00 hod. v kancelárii správcu.
Náleţitosti ponuky: Záujemca doruči správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením "KONKURZ
31K/13 2010, NEOTVÁRAŤ ", tak, aby došla sprácovi v termíne.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka dáva
- návrh cenovej ponuky hnuteľnej veci
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, IČO, ak bolo pridelené
- pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra.
Vyhodnotenie ponúk:
- ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú povaţovať doručené, ani keď boli podané pred uplynutím
stanovenej lehoty. Správca na takéto neprihliadne a vráti ich odosieľateľovi,
- správca je oprávnený odmietnuť neprimerané ponuky,
- víťazom sa stane záujemca spĺňajúci, ktorý poskytne za hnuteľnú vec najvyššiu ponuku. Limit nie je stanovený.
Záverečné ustnovenia:
1. Všetky náklady spojené s nadobudnutím, dopravou a pod. hnuteľnej znáša úšpešný záujemca
2. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu.
3. Záujemca v prípade, ţe by sa chcel zúčastniť obhliadky, tak sa môţe dohodnúť s pracovníkom DOSS-SK spol.
s.r.o. Ing. Baranovským telefonicky na tel. č. 0905 940 313 s tým, ţe obhliadka sa uskutoční v sídle spol. DOSSSK, a to najneskôr dva dni pred termínom predkladania ponúk

◘
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K005521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Martin Trubíni, podnikajúcim pod obchodným menom Martin Trubíni TRUMA - TRANS, s miestom podnikania:
Sídl. Lúky 1111/10, 952 01 Vráble, IČO: 40 494 241
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kollárova 1860/15A, 952 01 Vráble
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 05. 01. 1976
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Róbert Hipp
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2011 S 1487
Spisová značka súdneho spisu: 31K/3/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku
Typ súpisnej poloţky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:642,60
Mena:Eur
Dlţník:I.T.CONKORDIA, s.r.o., IČO: 36 554 685, sídlo: komenského 4, 943 01 Štúrovo
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená faktúra za sluţby
Súpisová hodnota majetku (aj mena):642,60 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:18,95
Mena:Eur
Dlţník:AKARA, s.r.o., IČO: 36 540 943, sídlo: Damborského 9, 949 01 Nitra
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená faktúra za sluţby
Súpisová hodnota majetku (aj mena):18,95 eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
SOLFER, s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Michalovská 43, 040 11 Košice
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 31 689 582
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 9K/30/2009 S1131
Spisová značka súdneho spisu: 9K/30/2009
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica o priebehu desiateho zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: SOLFER, s.r.o. Košice, so sídlom:
Michalovská č. 43, 040 11 Košice
Dátum: 06. 05. 2011, 10:00 hod.
Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova č. 48, Bratislava, 8. posch., „C“
Zoznam osobne prítomných:
• Slovenská sporiteľňa, a.s., v zastúpení: Mgr. Mária Boublíková na základe poverenia zo dňa 08. 04. 2010,
predseda veriteľského výboru
Program 10. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Udelenie súhlasu s výsledkom 7. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu na základe vyhodnotenia správcu z otvárania obálok 7. verejného ponukového konania na
odpredaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle prílohy listu správcu zo dňa 15. 04. 2011 a listu
zo dňa 11. 04. 2011 s poukazom na bod 15. uznesenia č. 2 prijatého na 1. zasadnutí veriteľského výboru dňa
23. 11. 2009.
3. Udelenie súhlasu veriteľského výboru na prípravu 8. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle bodu č. 8 uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí
veriteľského výboru dňa 23. 11. 2009 a určenie ceny predávaného majetku pre 8. kolo verejného ponukového
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konania v súlade s bodom č. 7 uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí veriteľského výboru dňa 23. 11. 2009,
a to za najvyššiu ponuku kúpnej ceny so súhlasom veriteľského výboru.
4. Udelenie súhlasu veriteľského výboru na prípravu 7. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu – pohľadávky zo zmluvy o úvere zo dňa 01. 08. 2008 uzatvorenej medzi
úpadcom a spoločnosťou DOMINI, s.r.o. v likvidácii, Košice, IČO: 43 897 649, vo výške 99.581,76 EUR v zmysle
uznesenia č. 5 prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 12. 02. 2010 a určenie ceny predávaného majetku
pre 7. kolo verejného ponukového konania v súlade s bodom č. 7 uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí
veriteľského výboru dňa 23. 11. 2009, a to za na najvyššiu ponuku kúpnej ceny so súhlasom veriteľského výboru.
5. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Desiate zasadnutie veriteľského výboru úpadcu zvolal predseda veriteľského výboru – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
ktorý oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom desiateho zasadnutia
veriteľského výboru a konštatoval, ţe:
• na desiatom zasadnutí veriteľského výboru je osobne prítomný jeden z troch členov veriteľského výboru
• člen veriteľského výboru – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, Košice,
predsedovi veriteľského výboru Slovenskej sporiteľni, a.s., doručil mailom dňa 07.03.2011 (originál poštou dňa
09.03.2011) podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii list zo dňa 28.04.2011, ktorého
obsahom je písomné hlasovanie k jednotlivým bodom programu dnešného deviateho zasadnutia veriteľského
výboru. Predseda veriteľského výboru konštatuje, ţe v súlade so zákonom na účely uznášaniaschopnosti sa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , krajská pobočka Košice, ako člen veriteľského výboru hlasujúci spôsobom
podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľského výboru povaţuje na účel
hlasovania za prítomného
• člen veriteľského výboru – Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska č. 21, Bratislava, predsedovi veriteľského
výboru Slovenskej sporiteľni, a.s., doručil dňa 05.05.2011 podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii list zo dňa 29.04.2011, ktorého obsahom je písomné hlasovanie k jednotlivým bodom programu
dnešného deviateho zasadnutia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru konštatuje, ţe v súlade so
zákonom na účely uznášaniaschopnosti sa Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska č. 21, Bratislava, ako člen
veriteľského výboru hlasujúci spôsobom podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
veriteľského výboru povaţuje na účel hlasovania za prítomného. Veriteľský výbor je podľa ust. § 38 ods. 2, ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii uznášaniaschopný.
2. Udelenie súhlasu s výsledkom 7. kola verejného ponukového konania
Predseda veriteľského oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s vyhodnotením 7. kola verejného
ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu v zmysle prílohy listu
správcu zo dňa 15.04.2011 a listu zo dňa 11.04.2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.04.2011 a ktoré predsedovi
veriteľského výboru doručil správca v súlade s bodom 10 uznesenia č. 2 prijatého na zasadnutí veriteľského výboru
zo dňa 23.11.2009. Správca v písomnom vyhodnotení 7. verejného ponukového konania konštatoval, ţe ponuky
č. 1 a 2 spĺňajú náleţitosti v zmysle záväzného pokynu zo dňa 23.11.2009 a zo dňa 07.03.2011 pre účely
speňaţovania majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a preto veriteľskému výboru navrhol, aby súhlasil
s odpredajom uvedeného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu tak, ako je uvedené vo vyhodnotení
správcu zo dňa 15.04.2011. Na to predloţil predseda veriteľského výboru na schválenie veriteľskému výboru návrh
uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:
Veriteľský výbor v súlade s bodom 15. uznesenia č. 2 prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 23.11.2009
a uznesenia č. 1 prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 07.03.2011 udeľuje súhlas s výsledkom 7. kola
verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty, ktoré sa konalo
dňa 11.04.2011, a súhlasí s odpredajom tohto majetku v zmysle nasledovného vyhodnotenia správcu, a to
v nasledovnom rozsahu:
1. RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc., Michalovská 23, 040 11 Košice, č. OP: SP 084306, má záujem o kúpu majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu podľa písomnej ponuky kúpy. Správca súhlasí s odpredajom
uvedeného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu za kúpnu cenu 75,86 EUR, okrem:
- 1 ks dvere posuvné Cassovia Košice /vyššia ponuka č. 2/.
2. Viera Jusková, Čínska 2528/8, 040 13 Košice, č. OP: SP 079309, má záujem o kúpu majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu podľa písomnej ponuky kúpy. Správca súhlasí s odpredajom uvedeného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, za kúpnu cenu 15,00 EUR.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:
Za – 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Proti – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Zdrţal sa – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1: Veriteľský výbor v súlade s bodom 15. uznesenia č. 2 prijatého
na zasadnutí veriteľského výboru dňa 23.11.2009 a uznesenia č. 1 prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa
07.03.2011 udeľuje súhlas s výsledkom 7. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty, ktoré sa konalo dňa 11.04.2011, a súhlasí s odpredajom tohto majetku
v zmysle nasledovného vyhodnotenia správcu, a to v nasledovnom rozsahu:
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1. RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc., Michalovská 23, 040 11 Košice, č. OP: SP 084306, má záujem o kúpu majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu podľa písomnej ponuky kúpy. Správca súhlasí s odpredajom
uvedeného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, za kúpnu cenu 75,86 EUR, okrem:
- 1 ks dvere posuvné Cassovia Košice /vyššia ponuka č. 2/.
2. Viera Jusková, Čínska 2528/8, 040 13 Košice, č. OP: SP 079309, má záujem o kúpu majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu podľa písomnej ponuky kúpy. Správca súhlasí s odpredajom uvedeného majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, za kúpnu cenu 15,00 EUR.
3. Udelenie súhlasu veriteľského výboru na prípravu 8. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
Predseda veriteľského výboru predloţil na schválenie veriteľskému výboru návrh uznesenia č. 2 v nasledovnom
znení: Veriteľský výbor súhlasí s prípravou 8. kola verejného ponukového konania na odpredaj doteraz
nespeňaţeného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu v zmysle bodu č. 7, bodu č. 8 a bodu č. 15
uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 23.11.2009, a to za najvyššiu ponuku
kúpnej ceny so súhlasom veriteľského výboru.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:
Za – 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Proti – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Zdrţal sa – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 2: Veriteľský výbor súhlasí s prípravou 8. verejného ponukového
konania na odpredaj doteraz nespeňaţeného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu v zmysle bodu č. 7,
bodu č. 8 a bodu č. 15 uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 23.11.2009, a to za
najvyššiu ponuku kúpnej ceny so súhlasom veriteľského výboru.
4. Udelenie súhlasu veriteľského výboru na prípravu 7. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu – pohľadávky zo zmluvy o úvere zo dňa 01.08.2008 uzatvorenej medzi
úpadcom a spoločnosťou DOMINI, s.r.o. v likvidácii, Košice, IČO: 43 897 649, vo výške 99.581,76 EUR.
Predseda veriteľského výboru predloţil na schválenie veriteľskému výboru návrh uznesenia č. 3 v nasledovnom
znení: Veriteľský výbor súhlasí s prípravou 7. kola verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú podstatu – pohľadávky zo zmluvy o úvere zo dňa 01.08.2008 uzatvorenej medzi úpadcom
a spoločnosťou DOMINI, s.r.o. v likvidácii, Košice, IČO: 43 897 649, vo výške 99.581,76 EUR v zmysle bodu č. 7,
bodu č. 8 a bodu č. 15 uznesenia č. 2 prijatého na prvom zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 23.11.2009, a to za
najvyššiu ponuku kúpnej ceny so súhlasom veriteľského výboru.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:
Za – 100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Proti – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Zdrţal sa – 0 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 3: Veriteľský výbor súhlasí s prípravou 7. kola verejného
ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu – pohľadávky zo zmluvy o úvere
zo dňa 01.08.2008 uzatvorenej medzi úpadcom a spoločnosťou DOMINI, s.r.o. v likvidácii, Košice, IČO:
43 897 649, vo výške 99.581,76 EUR v zmysle bodu č. 7, bodu č. 8 a bodu č. 15 uznesenia č. 2 prijatého na prvom
zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 23.11.2009, a to za najvyššiu ponuku kúpnej ceny so súhlasom veriteľského
výboru.
5. Záver
Predseda veriteľského výboru 10. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Prvý správcovský dom, k. s.

◘
K005523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
UNITRANS TATRY s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Levočská 827/23, 058 01 Poprad
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 36 482 714
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S1400
Spisová značka súdneho spisu: 2R/4/2011
Oznam o tom, kde a kedy moţno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca, oznamuje, ţe v právnej veci povolenej reštrukuturalizácie dlţníka:
UNITRANS TATRY, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714,
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2R/4/2011 je moţné nahliadnuť do správcovského spisu na adrese
správcu: Tolstého 7, 066 01 Humenné, a to kaţdý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00
hod. Termín nahliadnutia do spisu moţno nahlásiť na č. t. 903508924.
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Humenné dňa 08. 05. 2011
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

◘
K005524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
RADOMA, spol.s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Továrenská 1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 17 308 861
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: S1240 4K/6/2010
Spisová značka súdneho spisu: 4K/6/2010
Výmaz poznámky o spornom zápise
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:ostatné plochy
Vymera (m2):5608
Obec:Sokolovce
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Sokolovce
Číslo LV:684
Parcelné číslo:186/43
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):79452,14 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:neznámy vlastník
Deň a dôvod zápisu:Márne uplynutie lehoty na uplatnenie práva domáhať sa vylúčenia zapísaného majetku zo
súpisu.

◘
K005525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
CRYSTAL BELA a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: 972 28 Valaská Belá 87
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 36 010 871
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Beata Krausová
Spisová značka správcovského spisu: 28K/54/2009 S1180
Spisová značka súdneho spisu: 28K/54/2009
Iné zverejnenie
OZNÁMENIE o ponukovom konaní:
Ing. Beata Krausová - správca konkurznej podstaty úpadcu: CRYSTAL BELA a.s. v konkurze, 972 28 Valaská Belá
87, IČO: 36 010 871, v súlade s uznesením veriteľského výboru zo dňa 18.03.2011 oznamuje vyhlásenie 2. kola
ponukového konania na predaj automatickej linky na tvarovanie presných vyfukovaných výrobkov z olovnatého
krištáľu, ktorá pozostáva z týchto častí:
- Základná nosná konštrukcia
- Vodorovný pojazd so servopohonom
- Tvarovací robot so servopohonom so 6 klieštinami
- Dofukovacia jednotka
- Zvalovací mechanizmus
- Chladenie výrobku
- Odstávka
- Komplet rozvody všetkých potrebných energií
- Riadiaci systém (programovateľný automat s priemyselným PC a dotykovým displejom.
Súpisová hodnota majetku je 147 756,96 EUR.
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Podmienky ponukového konania:
6. Písomné cenové ponuky treba doručiť na adresu: Ing. Beata Krausová, správca, Bratislavská 354/32, 018 41
Dubnica nad Váhom, v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č. k. 28K/54/2009 - NEOTVÁRAŤ! Obsah
obálky musí obsahovať okrem konkrétnej výšky cenovej ponuky ţivnostenský list, resp. výpis z obchodného
registra záujemcu, u nepodnikateľov kópiu občianskeho preukazu.
7. Informácie o ponúkanom majetku je moţné získať v sídle správkyne na Bratislavskej ul. 354/32 v Dubnici nad
Váhom, telefonicky na č. t. 0905803129 alebo na e-mailovej adrese: krausova@benetax.sk. Na uvedených
kontaktoch je moţné dohodnúť aj obhliadku majetku.
8. Ponukové konanie končí 23.05.2011 o 13,00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční v ten
istý deň o 13,30 hod. v sídle správkyne na Bratislavskej ul. 354/32 v Dubnici nad Váhom.
9. Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do 5 pracovných dní.
10. Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené ponuky.

◘
K005526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Martin Gajdzik
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Sedliská 116, 094 09 Sedlliská
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 12. 11. 1975
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Ľubomíra Tichá
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2011 S1245
Spisová značka súdneho spisu: 3K/4/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej poloţky majetku:INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis:nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbeţného správcu
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena):445,53 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Alena Homolová-BODY FASHION PLUS v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 35 180 200
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Katarína Roderová
Spisová značka správcovského spisu: 28R/6/2010 S1369
Spisová značka súdneho spisu: 28R/6/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze
Podľa ustanovenia § 146 ods. 1, 2 ZKR správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu dlţníka: Alena Homolová – BODY
FASHION PLUS v reštrukturalizácii, Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, IČO: 35 180 200, ktorá sa bude konať
dňa 30. 05. 2011 so začiatkom o 10,00 hod. na adrese: Piaristická 46, 911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov
reštrukturalizačného plánu sa začne o 09,30 hod.
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze:
1. Rozprava
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
3. Záver
Správca oznamuje, ţe na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 03.05.2011 veriteľský výbor schválil
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predloţený dlţníkom (predkladateľom plánu) a ţe veriteľský výbor
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastník plánu sa
môţe zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môţu
oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese: Ing. Katarína Roderová, I. Olbrachta 900/6,
911 01 Trenčín, v pracovných dňoch v úradných hodinách od 09,00 hod. do 15,00 hod.
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V Trenčíne 06. 05. 2011
Ing. Katarína Roderová, správca

◘
K005528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
DK Finance, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Nám. č. SNP 13
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 36 379 476
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2010 S1441
Spisová značka súdneho spisu: 2K/78/2010
Oznam o tom, kde a kedy moţno nahliadnuť do spisu
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca konkurznej podstaty úpadcu: DK Finance, s.r.o., so sídlom: Nám. č. SNP 13,
811 06 Bratislava, IČO: 36 379 476, v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného
konania vedenom pod spis. zn. 2K/78/2010, ţe nahliadanie do spisu je moţné v priestoroch kancelárie správcu na
adrese: Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, a to nasledovne: v pondelok aţ piatok dopoludnia od 08,00
hod. do 12,00 hod. a popoludní od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne mailom na adresu: p.bielik@ecker-kan.sk alebo telefonicky
na čísle 0904 449 031. Moţnosť nahliadať do spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
(§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou
mocou.
V Bratislave dňa 23. 02. 2011
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca konkurznej podstaty úpadcu DK Finance, s.r.o.

◘
K005529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Tomáš Palágyi-Kooperatíva
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Miškovecká 1025/7, 040 11 Košice
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 37 536 711
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Juraj Biroš
Spisová značka správcovského spisu: 31K/74/2010 S795
Spisová značka súdneho spisu: 31K/74/2010
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej poloţky majetku:INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis:finančná hotovosť vydaná úpadcom správcovi podstaty
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2.200,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu):vkladná kniţka č. 2118718500 na meno Tomáš Palágyi
Zostatková suma:1,70
Mena:EUR
Banka:Tatrabanka a.s. pobočka Štúrova 28, 040 01 Košice
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,70 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
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K005530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Ing. Dušan Findra "DF"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: ul. 13. januára 728/27, 987 01 Poltár
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 30 506 182
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Peter Nosko
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2006 S 545
Spisová značka súdneho spisu: 1K/17/2006
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťaţku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťaţku z majetku podliehajúceho konkurzu: 12 751,79 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 3 448,81 EUR
Celková suma výťaţku z majetku podliehajúca konkurzu: 12 751,79 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 3 448,81 EUR
Celková výsledná suma zahrnutá do konečného výťaţku určená na uspokojenie veriteľov 9 302,98 EUR,
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťaţku 3 448,81 EUR.
Poučenie správcu: V súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určujem veriteľskému výboru lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia
tohto návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku na jeho schválenie,
prípadne na uplatnenie odôvodnených námietok podľa § 98 ods. 3 ZKR. V zmysle ust. § 50 ods. 3 vyhlášky MV SR
č. 665/2005 Z.z. a § 98 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení správca poučuje nezabezpečených veriteľov, ţe môţu nahliadať do návrhu
konečného rozvrhu v kancelárii správcu v dňoch pondelok aţ piatok v čase 7.30 hod. do 12.00 hod., a ţe
odôvodnené námietky voči návrhu konečného rozvrhu výťaţku môţu uplatniť prostredníctvom veriteľského výboru
v lehote 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Mgr. Peter Nosko, správca

◘
K005531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Jozef Bolaček
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kamenecká 94/4, 076 52 Stráţne
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 27. 9. 1966
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Štefan Straka
Spisová značka správcovského spisu: 9K/4/2010 S855
Spisová značka súdneho spisu: 9K/4/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku
Typ súpisnej poloţky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:749,32
Mena:Eur
Dlţník:Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom Bajkalská č.30,Bratislava, IČO:31 335 004
Právny dôvod vzniku (stručne):Splátky úveru z príjmov úpadcu po vyhlásení konkurzu
Súpisová hodnota majetku (aj mena):749,32 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Úpadca po vyhlásení konkurzu dňa 25. 3. 2010 v období do 31. 1. 2011 pokračoval z príjmov po vyhlásení
konkurzu v splátkach mimoriadneho medziúveru č. 0683570204 a stavebného úveru č. 0683570503 poskytnutého
veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., pričom pohľadávka veriteľa voči úpadcovi z nesplateného medziúveru
a stavebného úveru bola uplatnená konkurznou prihláškou.

◘
K005532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
BF DESIGN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Matice slovenskej 7, 080 01 Prešov
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 31 729 631
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Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Stanislav Oravec
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2011/S766
Spisová značka súdneho spisu: 3K/2/2011
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:PC
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:GORE tester
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:PC Axeco
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:PC + tlačiareň
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci / súbor:Telefónna ústredňa EPX 106
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK
Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria
Vymera (m2):382
Obec:Prešov
Štát:SR
Názov katastrálneho územia:Prešov
Číslo LV:13852
Parcelné číslo:9248/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):20.000,- Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej poloţky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:7.566,92
Mena:EUR
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Dlţník:Daňový úrad Prešov I.
Právny dôvod vzniku (stručne):- nadmerný odpočet za tretí štvrťrok 2009
Súpisová hodnota majetku (aj mena):7.566,92 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

◘
K005533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
SIBAMAC, a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 31 321 275
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Pospíšil & Partners, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2010 S1267
Spisová značka súdneho spisu: 6R/2/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru v súlade s § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZKR“)
Dlţník: SIBAMAC, a.s. v reštrukturalizácii, sídlo: Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava, IČO: 31 321 275
Reštrukturalizácia povolená uznesením OS BA I zo dňa 15.11.2010, sp. zn. 6R/2/2010
Miesto konania: Tatracentrum, Hodţovo námestie 3, Bratislava
Dátum konania: 06. 05. 2011 o 13,00 hod.
Program:
1. Otvorenie veriteľského výboru (ďalej len VV)
2. Rozhodnutie VV o návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Rôzne
4. Záver
Predseda: ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Prítomní: Dlţník Člen VV – ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Člen VV – Tatra banka a.s. Člen VV – SG Equipment Finance
Czech Republic s.r.o., org. zloţka Správca – Pospíšil & Partners, k.s.
1. Otvorenie VV: Zasadnutie VV otvoril predseda tým, ţe privítal prítomných členov VV, resp. ich zástupcov,
a prítomných členov predstavenstva dlţníka a skonštatoval, ţe:
- VV bol zvolaný predsedom VV – ALAS SLOVAKIA, s.r.o.,
- VV je v súlade s § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina jeho členov,
- na prijatie uznesenia VV v súlade s § 128 ods. 2 ZKR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov VV, pričom kaţdý člen VV má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok,
- zasadnutie VV začalo o 13,00 hod.
2. Rozhodnutie VV o návrhu plánu: Dlţník uviedol, ţe počas lehoty ustanovenej pre VV na schválenie
predloţeného návrhu reštrukturalizačného plánu rokoval s jednotlivými členmi VV, pričom z týchto rokovaní
vyplynula potreba urobiť úpravy v predloţenom znení návrhu RP. Dlţník za účelom zapracovania týchto
pripomienok poţiadal VV o vrátenie predloţeného návrhu RP na jeho prepracovanie v zmysle týchto pripomienok,
pričom na zapracovanie týchto pripomienok poţiadal o lehotu 15 dní. Predseda VV predkladá dlţníkovi
pripomienky veriteľa, člena VV – Tatra banka, a.s., na zapracovanie do predloţeného návrhu RP; pripomienky boli
krátkou cestou doručené aj správcovi. Predseda VV predkladá dlţníkovi pripomienky veriteľa – Komerční banka,
a.s., Praha, na zapracovanie do predloţeného návrhu RP, pripomienky boli krátkou cestou doručené aj správcovi.
Člen VV – SG Equipment Finance Czech republic s.r.o. org. zloţka – doručí pripomienky elektronickou cestou.
Predseda VV v súlade s § 144 ods. 1 ZKR dal o tejto veci hlasovať, t. j. aby VV návrh RP vrátil predkladateľovi na
prepracovanie, a to v lehote 14 dní, t. j. do 20.05.2011 vrátane.
Za: všetci prítomní členovia VV
Proti: nikto
Zdrţal sa: nikto
Predseda VV konštatuje, ţe predloţený návrh VV prijal.
Bolo prijaté uznesenie č. 1: Veriteľský výbor vracia predloţený návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi,
t. j. dlţníkovi na jeho prepracovanie a zapracovanie predloţených pripomienok, a to v lehote do 14 dní, t. j. tak, aby
záverečný, prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu bol predloţený do veriteľského výboru najneskôr do
20.05.2011 vrátane.
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3. Rôzne: Jednotliví prítomní členovia VV konštatujú, ţe nebolo splnené v poţadovanom rozsahu uznesenie č. 2
z 2. zasadnutia VV zo dňa 21.04.2011. Podľa vyjadrenia dlţníka dlţník nemal moţnosť konať iným spôsobom ako
tým, ako postupoval.
4. Záver: Predseda VV poďakoval prítomným za účasť. Veriteľský výbor ukončený o 14,00 hod.
V Bratislave dňa 06. 05. 2011
Zápisnicu spísal: predseda veriteľského výboru, ALAS SLOVAKIA, s.r.o., zastúpený: JUDr. Peter Bizub

◘
K005534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Bratislava Shipping Crewing s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 43 825 184
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: CLC Správcovia v.o.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2011 S1519
Spisová značka súdneho spisu: 2K/5/2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
CLC Správcovia v.o.s., zast. Mgr. Jurajom Vaníčkom, správca úpadcu: Bratislava Shipping Crewing s.r.o., so
sídlom: Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 43 825 184, v súlade s ust. § 34 ZKR zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 06. 07. 2011 o 13.00 hod. v sídle správcovskej kancelárie na Panenskej 18,
811 03 Bratislava. Prezentácia veriteľov začne o 12.30 hod.
Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania;
3. Voľba členov veriteľského výboru/voľba zástupcu veriteľov;
4. Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR;
5. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu;
6. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukáţu dokladom totoţnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra, nie starším ako tri mesiace, a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Poznámka: Správca zároveň zvoláva zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa bude konať v prípade zvolenia
veriteľského výboru po schôdzi veriteľov.
V Bratislave 06. 05. 2011
CLC Správcovia v.o.s., zast. Mgr. Jurajom Vaníčkom, správca

◘
K005535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Horehronský sociálny podnik, n.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01 Brezno
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 42 000 882
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Robert Antal
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2010 S527
Spisová značka súdneho spisu: 2K 25/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o predaji majetku z podstaty.
Správca úpadcu, Horehronský sociálny podnik, n.o. „v konkurze“, Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01
Brezno, IČO: 42 000 882, týmto ponúka na predaj mimo draţby:
Názov - DHIM – telefóny, faxy a iná technika - súpisná hodnota - 1,00 €;
Názov - DHIM – softvér - súpisná hodnota - 1,00 €;
Názov - DHIM – počítače - súpisná hodnota - 1,00 €;
Názov - DHIM - kancelársky nábytok - súpisná hodnota - 1,00 €;
Názov - DHIM – náradie - súpisná hodnota - 1,00 €;
za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu kaţdého jednotlivého súboru vecí, resp. za kaţdú jednotlivú vec
z ktoréhokoľvek súboru vecí.
Bliţšie informácie ohľadom predmetu predaja získajú záujemcovia na tel. č. 048/4700300, e-mail:
antal@akantal.sk, resp. osobne v kancelárii správcu v Banskej Bystrici, Skuteckého 1.
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Záujemcovia o kúpu doručia písomné ponuky do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Robert Antal, správca,
Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – ponuka – sp.zn.
2K 25/2010“, a to najneskôr do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky. Uzávierka ponúk je v posledný deň lehoty
o 15:00 hod.
Záväzná ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,
resp. v prípade podnikateľského subjektu, obchodné meno, sídlo, IČO, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, resp. ţivnostenského registra, nie starší ako 30 dní, označenie súboru vecí, resp. jednotlivých vecí, o kúpu
ktorých má záujem, a to jednotlivo, spolu s navrhnutou kúpnou cenou v EUR bez DPH. V prípade záujmu o viac
vecí musí záujemca predloţiť ponuku, ktorá bude obsahovať návrh kúpnej ceny za kaţdú vec samostatne.
Zároveň je povinný do termínu určeného na doručovanie ponúk zloţiť na účet úpadcu vedený v peňaţnom ústave,
resp. v hotovosti do pokladne v kancelárii správcu, zálohu - zábezpeku na kúpnu cenu, vo výške 20 % z ním
navrhovanej kúpnej ceny. Bankové spojenie získajú záujemcovia v kancelárii správcu.
Záujemcovia môţu vykonať obhliadku predávaných vecí dňa 24.05.2011 o 9:00 hod. v mieste, ktoré im oznámi
správca, nakoľko nie všetky predávané veci sa nachádzajú v jednom areáli.
O vyhodnotení ponúk rozhodne správca do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty na doručovanie ponúk. Pre
vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky je rozhodujúcim kritériom, okrem splnenia horeuvedených podmienok, výška
ponúknutej kúpnej ceny a schopnosť uhradiť ju v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.
Správca vylúči z vyhodnocovania všetky doručené ponuky, ktoré nespĺňajú horeuvedené podmienky. Správca
odmietne ponuky záujemcov, ktoré obsahujú návrh neprimerane nízkej kúpnej ceny.
Zálohy – zábezpeky na kúpnu cenu uhradí správca neúspešným záujemcom najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na vyhodnotenie ponúk.
Mgr. Robert Antal, správca, Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica

◘
K005536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Horehronský sociálny podnik, n.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01 Brezno
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 42 000 882
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Robert Antal
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2010 S527
Spisová značka súdneho spisu: 2K 25/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o predaji majetku z podstaty.
Správca úpadcu, Horehronský sociálny podnik, n.o. „v konkurze“, Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01
Brezno, IČO: 42 000 882, týmto ponúka na predaj mimo draţby:
- hobľovací a profilovací automat POWERMAT 500 – cena podľa znaleckého posudku vo výške 70.700,- € bez
DPH – minimálna kúpna cena 49.490,- € bez DPH;
- frézovací automat AUER BL 100 – cena podľa znaleckého posudku vo výške 87.300,- € bez DPH – minimálna
kúpna cena 61.110,- € bez DPH;
- brúska CHC eco – cena podľa znaleckého posudku vo výške 23.600,- € bez DPH – minimálna kúpna cena
16.520,- € bez DPH;
- hobľovací a profilovací automat zn. Weining Unimat 500 – cena podľa znaleckého posudku vo výške 31.157,56 €
bez DPH– minimálna kúpna cena 21.810,29 € bez DPH;
- vŕtacie centrum zn. Biesse Technologic – cena podľa znaleckého posudku vo výške 3.888,- € bez DPH –
minimálna kúpna cena 2.721,60 € bez DPH;
- formátovacie centrum zn. Kusing – cena podľa znaleckého posudku vo výške 4.404,38 € bez DPH – minimálna
kúpna cena 3.083,07 € bez DPH;
- optimalizačná skracovacia píla zn. GreCon – cena podľa znaleckého posudku vo výške 1.458,- € bez DPH –
minimálna kúpna cena 1.020,60 € bez DPH;
za uvedenú minimálnu kúpnu cenu kaţdého jednotlivého drevospracujúceho stroja samostatne.
Bliţšie informácie ohľadom predmetu predaja získajú záujemcovia na tel. č. 048/4700300, e-mail:
antal@akantal.sk, resp. osobne v kancelárii správcu v Banskej Bystrici, Skuteckého 1.
Záujemcovia o kúpu doručia písomné ponuky do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Robert Antal, správca,
Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – ponuka – sp.zn.
2K 25/2010“, a to najneskôr do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky. Uzávierka ponúk je v posledný deň lehoty
o 15:00 hod.
Záväzná ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,
resp. v prípade podnikateľského subjektu, obchodné meno, sídlo, IČO, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, resp. ţivnostenského registra, nie starší ako 30 dní, označenie stroja, o kúpu ktorého má záujem, a to
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jednotlivo, spolu s navrhnutou kúpnou cenou v EUR bez DPH. V prípade záujmu o viac strojov musí záujemca
predloţiť ponuku, ktorá bude obsahovať návrh kúpnej ceny za kaţdý stroj samostatne.
Zároveň je povinný do termínu určeného na doručovanie ponúk, zloţiť na účet úpadcu, vedený v peňaţnom
ústave, resp. v hotovosti do pokladne v kancelárii správcu, zálohu - zábezpeku na kúpnu cenu, vo výške 20 %
z ním navrhovanej kúpnej ceny. Bankové spojenie získajú záujemcovia v kancelárii správcu.
Záujemcovia môţu vykonať obhliadku predávaných strojov dňa 24.05.2011 o 9:00 hod. v mieste, ktoré im oznámi
správca, nakoľko nie všetky predávané stroje sa nachádzajú v jednom areáli.
O vyhodnotení ponúk rozhodne správca do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty na doručovanie ponúk. Pre
vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky je rozhodujúcim kritériom, okrem splnenia horeuvedených podmienok, výška
ponúknutej kúpnej ceny a schopnosť uhradiť ju v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.
Správca vylúči z vyhodnocovania všetky doručené ponuky, ktoré nespĺňajú horeuvedené podmienky.
Zálohy - zábezpeky na kúpnu cenu uhradí správca neúspešným záujemcom najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na vyhodnotenie ponúk.
Mgr. Robert Antal, správca, Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica

◘
K005537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu:
Horehronský sociálny podnik, n.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01 Brezno
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 42 000 882
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Robert Antal
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2010 S527
Spisová značka súdneho spisu: 2K 25/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o predaji majetku z podstaty.
Správca úpadcu, Horehronský sociálny podnik, n.o. „v konkurze“, Námestie gen. M. R. Štefánika 14, 977 01
Brezno, IČO: 42 000 882, týmto ponúka na predaj mimo draţby:
- Vysokozdviţný vozík Hyster H2.0FTS, výr. č. F001B05327F – súpisová hodnota - 21 755,04 €, minimálna kúpna
cena - 15 228,53 €
- Mercedes Vito 120 CDI, osobné vozidlo, farba: biela, r. v. 2008 - súpisová hodnota - 26 517,85 €, minimálna
kúpna cena - 18 562,50 €
- AVIA D75.160 N, 117kW + konštrukcia + plachta - súpisová hodnota - 34 030,03 €, minimálna kúpna cena
- 23 821,02 €
- Traktor VALTRA A 72, VIN: V04229 + príslušenstvo – súpisová hodnota - 58 515,36 €, minimálna kúpna cena
- 40 960,75 €
- Nakladač L752-UNC + pluh na sneh/radlica + podkop-UNC – súpisová hodnota - 30 802,03 €, minimálna kúpna
cena - 21 561,42 €
za uvedenú minimálnu kúpnu cenu kaţdého jednotlivého dopravného prostriedku samostatne.
Bliţšie informácie ohľadom predmetu predaja získajú záujemcovia na tel. č. 048/4700300, e-mail:
antal@akantal.sk, resp. osobne v kancelárii správcu v Banskej Bystrici, Skuteckého 1.
Záujemcovia o kúpu doručia písomné ponuky do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Robert Antal, správca,
Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – ponuka – sp.zn.
2K 25/2010“, a to najneskôr do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky. Uzávierka ponúk je v posledný deň lehoty
o 15:00 hod.
Záväzná ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,
resp. v prípade podnikateľského subjektu, obchodné meno, sídlo, IČO, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, resp. ţivnostenského registra, nie starší ako 30 dní, označenie dopravného prostriedku, o kúpu ktorého
má záujem, a to jednotlivo, spolu s navrhnutou kúpnou cenou v EUR bez DPH. V prípade záujmu o viac
dopravných prostriedkov musí záujemca predloţiť ponuku, ktorá bude obsahovať návrh kúpnej ceny za kaţdý
dopravný prostriedok samostatne.
Zároveň je povinný do termínu určeného na doručovanie ponúk, zloţiť na účet úpadcu, vedený v peňaţnom
ústave, resp. v hotovosti do pokladne v kancelárii správcu, zálohu – zábezpeku na kúpnu cenu, vo výške 20 %
z ním navrhovanej kúpnej ceny. Bankové spojenie získajú záujemcovia v kancelárii správcu.
Záujemcovia môţu vykonať obhliadku predávaných dopravných prostriedkov dňa 24.05.2011 o 9:00 hod. v mieste,
ktoré im oznámi správca, nakoľko nie všetky predávané dopravné prostriedky sa nachádzajú v jednom areáli.
O vyhodnotení ponúk rozhodne správca do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty na doručovanie ponúk. Pre
vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky je rozhodujúcim kritériom, okrem splnenia horeuvedených podmienok, výška
ponúknutej kúpnej ceny a schopnosť uhradiť ju v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy.
Správca vylúči z vyhodnocovania všetky doručené ponuky, ktoré nespĺňajú horeuvedené podmienky.
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Zálohy - zábezpeky na kúpnu cenu uhradí správca neúspešným záujemcom najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na vyhodnotenie ponúk.
Mgr. Robert Antal, správca, Skuteckého 1, 974 01 Banská Bystrica

◘

