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K007817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGIR Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická cesta 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 924 551
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2010 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku: Vrátená časť súdneho poplatku
Súpisová hodnota a mena: 61,37 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku: Vrátený nadmerný odpočet DPH
Súpisová hodnota a mena: 21,51 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

K007818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSAB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 73, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 583 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Mlynská 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2012 S791
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : MARSAB, s.r.o., so sídlom SNP 73, 044 42
Rozhanovce, IČO : 36 583 316, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese :
Mlynská č. 25, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne
na uvedenú adresu alebo telefonicky na tel. č. 055/6334750.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

1

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

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

K007819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Mladý MARS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 645 728
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 94 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZKR po odpočítaní sumy na úpadcu
(povinného) a odpočítaní sumy na výživné podľa rozhodnutia súdu za mesiac máj 2012, súpisová
hodnota majetku je čiastka 148,93 Eura.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K007820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trade Center spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2R4/2009-S514
Spisová značka súdneho spisu:
2R4/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Ján Čipka, kancelária správcu: Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa, správca konkurznej
podstaty úpadcu TRADE CENTER, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO:
31615724 v súlade s udeleným záväzným pokynom veriteľského výboru pri speňažovaní majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasujem podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty:
hnuteľná vec:
Umývačka pohárov inv.č. 87, súpisová hodnota majetku 850,52 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Chladiaci box inv.č. 85, súpisová hodnota majetku 1316,47 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Vzduchotechnika – elektrolux v priestoroch reštaurácie inv.č. 83, súpisová hodnota majetku 928,47 €,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Kávovar San Marco inv.č. 70, súpisová hodnota majetku 348,54 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Reklamný bilboard 3ks, inv.č. 26, 27,28, súpisová hodnota majetku 981,34 €, spoluvlastnícky podiel
1/1

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Klimatizačné zariadenie v priestoroch vinotéky inv.č. 125, súpisová hodnota majetku 8267,30 €,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Klavír inv.č. 107, súpisová hodnota majetku 306,48 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Barový pult inv.č. 104, súpisová hodnota majetku 1138,68 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Televízor v priestoroch reštaurácie inv.č. 102, súpisová hodnota majetku 700,65 €, spoluvlastnícky
podiel 1/1
Zostava s kávovarom v priestoroch reštaurácie inv.č. 99, súpisová hodnota majetku 520,98 €,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Mraziaci pult v priestoroch reštaurácie inv.č. 97, súpisová hodnota majetku 437,87 € spoluvlastnícky
podiel 1/1
Kotol varný inv.č. 95, súpisová hodnota majetku 303,68 € spoluvlastnícky podiel 1/1
Šalátový pult inv.č. 93, súpisová hodnota majetku 327,56 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Konvektomat inv.č. 91, súpisová hodnota majetku 761,83 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Výrobník ľadu inv.č. 89, súpisová hodnota majetku 572,19 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Varidlo plynové inv.č. 88, súpisová hodnota majetku 483,87 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Kotol varný inv.č. 86, súpisová hodnota majetku 1252,11 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Klimatizačná jednotka inv.č. 84, súpisová hodnota majetku 1925,18 €, spoluvlastnícky podiel 1/1
Osvetľovacia rampa a závora inv.č. 106, súpisová hodnota majetku 779,49 €, spoluvlastnícky podiel
1/1
Zápultie v priestoroch reštaurácie inv.č. 105, súpisová hodnota majetku 788,35 €, spoluvlastnícky
podiel 1/1
Endoskopická kamera inv.č. 103, súpisová hodnota majetku 770,79 €, spol. podiel 1/1
Škrabka na zemiaky inv.č. 101, súpisová hodnota majetku 700,65 €, spol. podiel 1/1
Divadelná a osvetľovacia technika na javisku inv.č. 100, súpisová hodnota majetku 3045,21 €,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Chladiaci bufetový stôl enofrigo inv.č. 98 súpisová hodnota majetku 942,18, spoluvlastnícky podiel 1/1
Výrobník ľadu v reštaurácii inv.č. 96, súpisová hodnota majetku 345,91 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Kuchynský robot inv.č. 94 súpisová hodnota majetku 642,20 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Umývačka riadu inv.č. 92 súpisová hodnota majetku 573,26 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Grilovacia doska inv.č. 90, súpisová hodnota majetku 322,64 €, spoluvlastnícky podiel 1/1,
Súpis všeobecnej podstaty podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 13/2010 dňa 21/1/2010
Podmienky verejného ponukového konania – 10. kolo:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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V desiatom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponuky uskutoční za najvyššiu
ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu: Ul.
Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových
služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Náležitosti ponuky:
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Konkurz-TRADE CENTER hnuteľné veci-neotvárať“. Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu,
vyjadrenie súhlasu záujemcu s podmienkami tohto verejného ponukového konania bez akýchkoľvek
výhrad, označenie predmetu záujmu a výšky navrhovanej kúpnej ceny a podpis záujemcu.
Vyhodnotenie ponúk:
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
v posledný deň lehoty sa neprihliada. Na ponuku, ktorá nie je označená označením „Konkurz-TRADE
CENTER hnuteľné veci-neotvárať“ sa neprihliada. Na ponuku ktorá neobsahuje náležitosti ponuky sa
neprihliada.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom pri vyhodnocovaní prihliadne na splnenie všetkých
ponukových podmienok, komplexnosť ponuky a navrhovanú kúpnu cenu. V prípade zhodnosti
najvyšších ponúk správca vykoná rokovanie so záujemcami o zvýšení ponuky.
Správca o vyhodnocovaní ponúk vyhotoví úradný záznam a vhodným spôsobom a v primeranej lehote
bude informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov a veriteľský výbor.
Ohliadku predmetu ponuky záujemcom je možné uskutočniť na základe vopred dohodnutého termínu
so správcom.

JUDr. Ján Čipka
Správca

K007821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R-GLASS, spol. s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 624 791
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2011 S1254
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2011
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom
Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, PSČ: 811 06, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 71/B:
OV 117/2012

Pozemky:
Druh
ostatné
plochy

Trvalé
porasty

Výmera Śtát obec

K.ú.

č. p.č.
LV

označenie vlastníka

Dôvod
zápisu Súpisová
majetku tretej osoby hodnota
do súpisu
409
SR Kremnické Kremnické 405 632/2 BLUEDAG, s.r.o. so sídlom majetku tretej osoby, 5 000,00 €
Bane
Bane
Kopanice 4, 821 04 Bratislava, ktorý
zabezpečuje
IČO: 35 893 711, zapísaná v záväzok úpadcu (§
obchodnom registri Okresného 79 ods. 1 ZKR)
súdu Bratislava 1, odd. Sro,
vložka č. 32492/B
trávne 79444 SR Kremnické Kremnické 405 641 BLUEDAG, s.r.o. so sídlom majetku tretej osoby, 95 000,00
Bane
Bane
Kopanice 4, 821 04 Bratislava, ktorý
zabezpečuje €
IČO: 35 893 711, zapísaná v záväzok úpadcu (§
obchodnom registri Okresného 79 ods. 1 ZKR)
súdu Bratislava 1, odd. Sro,
vložka č. 32492/B

K007822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Uhrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 431/3, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S -1K 11/2012
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1.súpisová zložka-pozemok
číslo listu vlastníctva 437
okres: Veľký Krtíš
katastrálne územie: Kováčovce
parcelné číslo : 570/7
výmera v m2: 6261
druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota:850,-Eur
2.súpisová zložka-pozemok
číslo listu vlastníctva 437
okres: Veľký Krtíš

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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katastrálne územie: Kováčovce
parcelné číslo : 570/5
výmera v m2: 11926
druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota:1.550,-Eur
3.súpisová zložka-pozemok
číslo listu vlastníctva437
okres: Veľký Krtíš
katastrálne územie: Kováčovce
parcelné číslo : 570/6
výmera v m2: 4533
druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota:750,-Eur
4. súpisová zložka-Postrek Glyfogan 480 SK - množstvo 400 litrov -súpisová hodnota: 2.560,-Eur
5. súpisová zložka-Osivo repky ozimnej Ontário C -množstvo 7 vriec-súpisová hodnota 336,-Eur
6. súpisová zložka-Osivo repky ozimnej SGAGAALL -množstvo 3 vrecia-súpisová hodnota: 99,-Eur

JUDr.Ing. Bernard Pekár, PhD.-správca

K007823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VDJ INVEST s.r.o. "v
reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 19, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 065 876
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R 4/2012 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1R 4/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodná spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., IČO: 36 795 364, so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Obchodná spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., IČO: 36 795 364, so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01 Banská
Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: MUDr. Alexandra 4, 060 01
Kežmarok, správca dlžníka VDJ INVEST s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 44 065 876, so sídlom
Kostolné námestie 19, 060 01 Kežmarok zvoláva podľa ust. § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.07.2012 o 13.00 hod. v Hoteli AquaCity Poprad,
Športová 1397/1, 058 01 Poprad v priestoroch salónika. Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 12.30
hod. Predmetom rokovania schôdze veriteľov bude: 1. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených
pohľadávok; 2. voľba veriteľského výboru. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ
prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti veriteľa alebo
dokladom totožnosti osoby, ktorou veriteľ, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného
registra resp. iného registra, v ktorom je veriteľ, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia
veriteľov resp. poverení zamestnanci veriteľov dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp.
poverením zamestnanca.
OV 117/2012

Prvá arbitrážna k.s.
správca

K007824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mostáreň, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36050890
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 54/2011-S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
1K 54/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Mostáreň, a.s. "v konkurze", IČO : 36 050 890, so sídlom Strojárenská 19, 976 43 Valaská –
Piesok, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 679/S (ďalej len ako „Úpadca“), v zmysle záväzného pokynu udeleného veriteľským
výborom zverejňuje oznam o speňažení hnuteľných vecí Úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu za
nasledovných podmienok:

1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou
ponukového konania zverejnením ponuky v OV.
2. Hnuteľný majetok sa predáva rozdelený do jednotlivých súborov (spôsob rozdelenia
hnuteľných vecí do súborov správca poskytne správca každému záujemcovi samostatne).
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 30. júna
2012.
4. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ 1K
54/2011 - NEOTVÁRAŤ - hnuteľné veci" a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu J.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
54/2011 - NEOTVÁRAŤ - hnuteľné veci" a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu J.
Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.
Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do
ukončenia ponukového konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.
Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje:

OV 117/2012

5.
6.

presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia - obchodné meno, sídlo/miesto podnikania,
IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp. prechodné bydlisko, rodné číslo),
-

označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením v súpise,

-

kúpna cena bez DPH,

-

aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP,

doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100 %, ktorý preddavok musí
byť pripísaný na účet správcu najneskôr do dňa ukončenia ponukového konania,
-

spôsob vrátenia preddavku na bankový účet záujemcu,

-

vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky,

súhlasné vyhlásenie záujemcu, že ak odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom do všeobecnej podstaty
úpadcu; Správca je oprávnený použiť na zaplatenie zmluvnej pokuty pomernú časť kúpnej ceny
(preddavok),
-

ponuka záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná,
1. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených súčasťou na ponukovom konaní.
2. Vyhodnotenie ponúk :

na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená
požadovaným spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada,
správca a predseda veriteľského výboru alebo ním poverený člen veriteľského výboru v termíne
do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvoria obálky a vyhodnotia ponuky o čom
vyhotovia úradný záznam, s obsahom ktorého oboznámia veriteľský výbor,
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky
a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom ponukového
konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk.

K007825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAZÚRIK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36317837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/66/2011 S1070

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19. júna 2012

29K/66/2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Suma: 151,- eur
Dlžník: Ing. Ján Gabčo GM plus, Moravská 3, Púchov
Právny dôvod: fa 200800455
Súpisová hodnota: 151,- eur
Peňažná pohľadávka
Suma: 136,01 eur
Dlžník: J.T.INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica
Právny dôvod: fa 20090117, 20090158
Súpisová hodnota: 136,- eur
Peňažná pohľadávka
Suma: 435,43 eur
Dlžník: Sládek a syn – Elektroinštalácie, s.r.o., Námestie slobody 64, Púchov
Právny dôvod: fa 20090013, 20090138, 20090164, 20090180
Súpisová hodnota: 435,- eur
Peňažná pohľadávka
Suma: 125,31 eur
Dlžník: GAZA, s.r.o., Areál ZŤS 924, Dubnica nad Váhom
Právny dôvod: fa 200800448
Súpisová hodnota: 125,- eur
Peňažná pohľadávka
Suma: 2.330,47 eur
Dlžník: Ing. Viktor Veteška, Hollého 1925, Púchov
Právny dôvod: fa 20100009, 20100011
Súpisová hodnota: 2.330,- eur
Hnuteľná vec: automobil PEUGEOT BOXER, EČ: PU 020 AI

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 1.000,- eur
JUDr. Peter Frajt, správca

K007826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAKOV-MAKARA, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1/G , 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 308
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2011 - S 1230
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Číslo
zápisu:
19
Typ
súpisovej
zložky:
Peňažná
pohľadávka
Dlžník: Ján Pitoňák – J-stav, IČO: 43 270 506, so sídlom: Cabanova 2171/33, 841 02 Bratislava
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o dielo z dňa 02.07.2008.
Súpisová
hodnota:
5.078,67,-EUR
Typ
podstaty:
Všeobecná
Deň
zápisu:
14.06.2012
Číslo
Typ
súpisovej
Dlžník: GTC Real Estate Vinohrady s.r.o.,
Právny
dôvod
vzniku:
Dohoda
Súpisová
Typ
Deň

zápisu:
20
zložky:
Peňažná
pohľadávka
IČO: 36 282 570, so sídlom: Jarošova 1, 831 03 Bratislava
o
projektových
službách
z
dňa
30.03.2006.
hodnota:
119.562,-EUR
podstaty:
Všeobecná
zápisu:
14.06.2012

K007827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 6040/18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2012-SKP11/12
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

doručenie písomnosti v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) pre veriteľa, ktorý nemá na území

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) pre veriteľa, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky sídlo alebo organizačnú zložku bez ustanovenia zástupcu na doručovanie
písomností s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky:
OV 117/2012

Veriteľ - spoločnosť RückFIN, s.r.o. doručil správcovi súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok
v rámci konkurzného konania na majetok úpadcu Ing. Igor Lúčanský, bytom Jiráskova 6040/18,
Trnava, dňa 21.5.2012 v zmysle § 28 ods. 2 ZKR, v ktorej sa domáhal v zmysle § 31 ods. 1 ZKR
o vydanie potvrdenia, či jeho pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Týmto na základe cit.
ustanovenia vydávam opravné potvrdenie o zápise celkovej pohľadávky veriteľa RückFIN, s.r.o. so
sídlom Koliště 829/65a, Brno, Česká republika, IČO: 28 299 060 do zoznamu pohľadávok v celkovej
výške 5.760.831,24 Eur. Zmena zápisu bola uskutočnená v zmysle § 30 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
ods. a), kde ak sa zistí, že sa nezhoduje „celková suma, alebo suma istiny, alebo suma úrokov, alebo
suma úrokov z omeškania“, na uvedenú prihlášku sa neprihliada.
Správca: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

K007828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 652, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 159
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2010 S 1154
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Správca úpadcu SIKO spol.s r.o., IČO: 31 417 159, sídlo: Mierová 652, 946 01 Kameničná na základe
záväzného pokynu príslušného orgánu – zabezpečeného veriteľa vyhlasuje I. kolo dražby na predaj
nehnuteľností úpadcu v podiele 1/1 vedených na LV č. 7649, kat. úz. Kolárovo vedených na Správe
katastra Komárno, patriacich do konkurznej podstaty zverejnenej v OV 237B/2010, a to: Ošipáreň,
nachádzajúca sa na parc.č. 28703/21, s.č. 222, Obytný dom nachádzajúci sa na parc.č. 28703/35, s.č.
205, Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúce sa na parc.č. 28703/11, Obytný dom, nachádzajúci sa na
parc.č. 28703/34, s.č. 204, Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúce sa na parc.č. 28703/46, Ošipáreň,
nachádzajúca sa na parc.č. 28703/11, s.č. 223, Zast. plochy a nádvoria, nachádzajúce sa na parc.č.
28703/21, Kôlňa nachádzajúca sa na parc.č. 28703/46, s.č. 219, Nádrž, nachádzajúca sa na parc.č.
28703/64, s.č. 218, Maštaľ, nachádzajúca sa na parc.č. 28703/24, s.č. 216, Dielňa, nachádzajúca sa
na parc.č. 28703/25, s.č. 214 a to na deň 04.07.2012 o 10:00 hod. v Nitre, Mariánska 6 – kancelária
správcu v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. s tým, že vyvolávacia cena je vo výške súpisovej
hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku v OV 237/10 a v OV 212/10. Dražby sa môžu zúčastniť
len záujemcovia, ktorí splnia podmienky v zmysle podmienok určených správcom. Účasť subjektov
právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Subjekty predložia výpis
z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály resp. úradne overené
fotokópie), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká a v prípade fyzickej
osoby, ktorá nepodniká, fotokópiu občianskeho preukazu. Zloženie zábezpeky na kúpnu cenu, čo je
neodpustiteľnou podmienkou účasti na dražbe: 100% vyvolávacej ceny, a to 48 hod. pred konaním
dražby pripísaním na konkurzný účet správcu vedený v ČSOB, a.s. Nitra, č.účtu: 4013032421/7500.
Bližšie podrobnosti o predávanej konkurznej podstate a podmienky dražby sú uvedené v Podmienkach
predaja majetku úpadcu u správcu za poplatok 10,00 EUR.

Ing. Ladislav Bódi, správca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácie

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

V Nitre dňa 14.06.2012

K007829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Škorňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská bašta 274/13, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2012 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Škorňák, dát. nar.23.11.1981, bytom Michalská bašta
274/13, 940 54 Nové Zámky týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola doručená prihláška veriteľa Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ktorou si veriteľ uplatnil
pohľadávku v celkovej výške 18,12 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 14.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu

K007830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MANADO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 9K/2/2011 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
9K/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: MANADO, s.r.o. v konkurze, Hlavná 677,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 257 249, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu mimo dražby.
I. Predmet predaja:
Súbor pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku úpadcu, ktorý je
predmetom tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a)

doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, zverejnené v OV č.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

12

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

Konkurzy a
Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
a) doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, zverejnené v OV č.
137B/2011 dňa 18.07.2011 pod položkou K007961,
OV 117/2012

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho
hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty a je uvedená súpise konkurznej podstaty pri každej súpisovej
zložke majetku.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu
cenovú
ponuku,
ktorá
však
nesmie
byť
nižšia
ako
39.877,00
EUR
(slovom:
tridsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatsedem eur). Majetok úpadcu sa odpredáva ako celok „ako súbor
majetku“.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku ako aj úplne znenie podmienok verejného
ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u JUDr. Petra Ondreicku na tel.č.:
033/2933333, príp. mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.
III.Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička,
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz - MANADO,
s.r.o. v konkurze - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
-

návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,

doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet úpadcu č.: 2925856897/1100 vedený v Tatra
banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej
osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
-

oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 15. dňa od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je
rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte
alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť
len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava dňa 10.07.2012 o 10.00
hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 10 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným
záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote
zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmluvy
o postúpení pohľadávok).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu
(zmluvu o postúpení pohľadávok) včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky zo strany
záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 14.06.2012, JUDr. Peter Ondreička, správca

K007831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wexim, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štítnická 23, 040 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 849
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Pribinová 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2010 S 1329
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Erika Šimová, správca konkurznej podstaty úpadcu: WEXIM a.s. so sídlom Štítnická č. 23, 048
01 Rožňava, ICO: 36 212 849 , oznamuje, že zvoláva schôdzu veriteľov na deň: 09.07.2012 o 10,30
hod. v kancelárii správcu na adrese: Pribinová 8, 040 01 Košice.
Program: 1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu ,
3. Voľba nového zástupcu veriteľov z dôvodu zániku účasti pôvodného zástupcu
veriteľov v konkurznom konaní
4. Záver.
JUDr.Erika Šimová, správca

K007832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Oravec EUROCAFFE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 870 750
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2010 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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VYHODNOTENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Správca konkurznej podstaty úpadcu Roman Oravec EUROCAFFE, nar. 31.07.1974, bytom
Jurkovičova 26, 949 01 Nitra, IČO: 34 870 750, ukončil I. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľných vecí zapísaných do konkurznej podstaty formou predaja hnuteľných vecí ako súboru
majetku za 100% súpisovej hodnoty.
I.
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 100/2012 dňa
25.05.2012.
V stanovenej lehote do 10.00 hod. dňa 08.06.2012 správca neobdržal žiadnu ponuku.
II.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že I. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.
V Nitre dňa 11.06.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K007833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIANCA,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 519 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2012 S1149
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca JUDr.Jaromír Valent, spravujúci majetok úpadcu : BIANCA,s.r.o., Jurkovičova 27, 949 01
Nitra, IČO: 36519464 v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR o z n a m u j e m, že som do zoznamu
pohľadávok v konkurznej veci č.k. 32K/20/2012 zapísal po uplynutí prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok veriteľa :
1. SOLIA, spol. s r.o., Podzimní 63, Jablonec nad Nisou s celkovou sumou prihlásených pohľadávok
691,01 €,
2. NATURLAND, s.r.o., Hradná 3, Komárno, IČO: 36544922, s celkovou sumou prihlásených
pohľadávok 321,61 €,

K007834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pilárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nanterská 1680/20, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Bíroš

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 19. júna 2012

Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
4K 30/2010 S 1389
4K 30/2010
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a z konania schôdze veriteľov
Dátum a čas konania schôdze: 11.06.2012 o 10:00 hod.
Miesto konania schôdze: v sídle správcu konkurznej podstaty : Žilina, Moyzesova 939/46
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zápisnice.Začiatok schôdze: 10:00 hod.
Ukončenie schôdze: 10:05.hod.
Predseda schôdze: Mgr. Stanislav Bíroš, správca konkurznej podstaty
Zapisovateľka : Ing. Zuzana Hreusová
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 9:45 do 10:00 hod.
Prítomnosť osôb preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom schôdze, výsledky ktoré
osvedčuje prezenčná listina, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
K bodu 1., 2., a 3.
Schôdzi v súlade so zákonnou úpravou predsedá správca úpadcu Mgr. Stanislav Bíroš, ktorý
skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom
a programom schôdze veriteľov úpadcu v Obchodnom vestníku č. 97/2012 zo dňa 22.mája 2012.
Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov nie je podľa §35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) uznášaniaschopná, pretože schôdze sa nezúčastnil ani
jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať.
Keďže schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, správca schôdzu ukončil o 10:05 hod.
Mgr. Stanislav Bíroš – správca
Ing. Zuzana Hreusová - zapisovateľka

K007835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIA, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 688 360
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 1K 20/2011 S1201
Spisová značka súdneho spisu:
1K 20/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

oprava doplnenia súpisu všeobecnej podstaty úpadcu - hnuteľné veci pod poradovým č. 152 až 422

Čísl
Číslo skladu Reg. číslo
o

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Hodnota
Merná
Množstv
zapisovanéh Rok
jednotk
o
o majetku výroby
a
(odhad)

Umiestneni
Položka
e majetku

Majerská
0010200006 13331106006 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 13431137309 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 13481137502 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 13481149101 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 13634137511 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 13635142512 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 14323000100 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 14323057100 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 15576150002 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 20692201403 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 27313406002 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 28312101221 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 28351232092 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 28693054581 cesta 96,
6
1
Banská

l 60/60/6

50, kg

€

Stav
opotrebovanos
ti

3,48 neuveden
opotrebovaná
ý

Ocel L rovnoram.
200/16

5,96 q

Ocel I 260

1,12 q

OCEL U 180

0,39 q

Plech 16/2.5/8.02

18,7 q

221,72 €

neuveden
opotrebovaná
ý

11,98 q

182,40 €

neuveden
opotrebovaná
ý

Plech 20.50

Rura odkvap. D 150

32, ks

Rura pozink.1 1/2

36, bm

Ocel sesthr 24

0,5 q

Koliecko k rez.
dlazb.nah

2, ks

Kotuc HARDY

8, ks

Tabulky bezpec.

294, ks

Tyce Silamid 20

3,5 kg

Hadica PVC

1, kg

€

41,68

neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,02 neuveden
opotrebovaná
ý

€

22,10

neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,56 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,58 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,80 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,68 neuveden
opotrebovaná
ý

€

19,04

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,10 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,14 neuveden
opotrebovaná
ý
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6

1

166

0010200006 30900100082
6
8

167

0010200006 30900100163
6
2

168

0010200006 30900100163
6
4

169

0010200006 30900300062
6
2

170

0010200006 30900300082
6
4

171

0010200006 30900300101
6
6

172

0010200006 30900300102
6
8

173

0010200006 30900300122
6
2

174

0010200006 30907700163
6
8

175

0010200006 30920100203
6
4

176

0010200006 30920300102
6
0

177

0010200006 30920300103
6
8

178

0010200006 30920300123
6
6

179

0010200006 30921111421
6
0 601

180

0010200006 30933601390
6
2

181

0010200006 30957400205
6
0

182

0010200006 30979240106
6
0
0010200006 31110010005

Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,
Banská
Bystrica
Majerská
cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012
€

ý
7,08 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutky 8/50

39,5 100 ks

Skrutka M 16/60

2,71

1000
ks

€

neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutka M 16/70

0,4

1000
ks

€

4,34 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutka M 6/35

35, 100 ks

€

2,28 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutka M 8/40

4,5 100 ks

€

0,62 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutka M lO/22

78,7 100 ks

€

6,12 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutky 10/50

63,5 100 ks

Skrutky 12/35

40,46 100 ks

€

23,56

17,62

neuveden
opotrebovaná
ý

14,50
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

Skrutky M 16/80

0,58

1000
ks

€

6,00 neuveden
opotrebovaná
ý

Srouby 20/60

0,05

1000
ks

€

5,18 neuveden
opotrebovaná
ý

Srouby 10/30

0,44

1000
ks

€

2,70 neuveden
opotrebovaná
ý

Srouby 10/80

0,09

1000
ks

€

0,44 neuveden
opotrebovaná
ý

Srouby 12/7o

0,6

1000
ks

€

6,72 neuveden
opotrebovaná
ý

Skrutky 8/80

6750, ks

Skrutka poz. 3.9/9.5

Srouby 20/140

Klince nastr. 10/60

1, 100 ks

€

70,80

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,04 neuveden
opotrebovaná
ý
4,94 neuveden
opotrebovaná
ý

0,094

1000
ks

€

5,4

1000
ks

€

52,70

neuveden
opotrebovaná
ý

3,90 neuveden
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183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

0010200006 31110010005 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31110010016 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31110010024 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31110010030 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31112930120 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31112991076 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020110 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020113 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020113 cesta 96,
6
0 501
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020219 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020231 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31121020237 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31141120807 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31141140602 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31141140806 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31141140808 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31211123404 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31211123404 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Matica M 5

140, 100 ks

Matky M 16

36,56 100 ks

Matice m 24

Matica 6-hr.24

3,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

13,40

neuveden
opotrebovaná
ý

2,86 neuveden
opotrebovaná
ý

0,4

1000
ks

€

5,386

1000
ks

€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,24 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,72 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,02 neuveden
opotrebovaná
ý

Matice les. M/12

7,5 100 ks

Matka M 10

19, 100 ks

Srouby

€

70,2

1000
ks

24,02

€

20,30

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,26 neuveden
opotrebovaná
ý

Podlozky 13

256,86 100 ks

Podlozky 13

3,14 100 ks

Podlozky 18

7,19

1000
ks

€

neuveden
opotrebovaná
ý

Podlozky 31

0,2

1000
ks

€

3,48 neuveden
opotrebovaná
ý

Podlozka 37

9,3 100 ks

Vrut 8x70

4,5 100 ks

Vrut 6/25

68, 100 ks

Vrut 8/60

4,4

Vrut 8/80

23, 100 ks

Elektrody 123/4

1000
ks

450, ks

Elektrody 123/5EB

1175, ks

13,74

€

11,58

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,80 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,30 neuveden
opotrebovaná
ý
15,34

neuveden
opotrebovaná
ý

17,40
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

19,08
€
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neuveden
opotrebovaná
ý
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Majerská
0010200006 31412502505 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942132130 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942132350 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832200 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832201 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832213 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832213 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832214 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832214 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832350 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832350 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832480 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832480 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832480 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832480 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832480 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832600 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832600 cesta 96,

Klince 50 mm 2.5

Deň vydania: 19. júna 2012

524,5 kg

Obluk poz. 6/4 c. 41

10, ks

Natrubok poz.5/4"

10, ks

T-kus 5/4

10, ks

T kus 5/4 a 6/4

10, ks

T kus 5/4x3/4

10, ks

T-kus poz. 5/4x1"

10, ks

T kus 6/4x1

10, ks

T kus c.130 2x5/4

10, ks

Natrubok l poz.

10, ks

Natrubok 6/4

10, ks

Zatka poz. 3/4

50, ks

Zatka 1

10, ks

Zatka poz. 5/4 290

10, ks

zatka 6/4

zatka c. 90

5, ks

2

5, ks

Srobenie 1/2" 330

20, ks

Srobenie 330 3/4

20, ks

€

43,88

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,92 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,54 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,20 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,58 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,24 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,76 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,28 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,54 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,60 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,26 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,26 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,32 neuveden
opotrebovaná
ý
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2,28 neuveden

opotrebovaná
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218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

0010200006 31942832600 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832600 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832610 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832610 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832610 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31942832610 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 31943333500 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33614662301 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33662183218 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33663080004 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33663200506 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33663210072 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33663212912 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33663671314 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33690000001 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33692812912 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 33841126078 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34141151201 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Srobenie 330 3/4

20, ks

Srobenie 330 6/4

5, ks

Sroub 4331 1/2

20, ks

Srobenie vod. 331 3/4

10, ks

Srobenie 331

1

Srobenie 6/4

5, ks

5, ks

Natr.var. 1

10, ks

Hadica

2, ks

Rychlospojky

1, ks

Cistiaca vlozka

2, ks

Hadica 20/400

3, ks

Hadica 20/650

2, ks

Hadica 20/1250

2, ks

Hadica vh 6

1, ks

Magnet test.

1, ks

Cerpadlo

1, ks

Tlakomer

1, ks

Kabel CT 1.5

100, bm

€

2,28 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,60 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,54 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,62 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,22 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,12 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,00 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,00 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,20 neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,24 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,86 neuveden
opotrebovaná
ý
10,94

neuveden
opotrebovaná
ý

24,12
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,72 neuveden
opotrebovaná
ý

€
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236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

Majerská
0010200006 34141151302 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34141151352 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34141151362 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34141372361 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34142151023 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34523410100 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34523420100 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34535950122 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34549301075 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34549301125 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 34549401075 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35432161608 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35432162609 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35432162613 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35432181201 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441111131 cesta 96,
6
8 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441119490 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441120060 cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012

Vodic CY 1.5z.z.

600, bm

Vodic CY 10 zeleno-zlty

200, bm

Vodic CY 10 z.z.

590, bm

Vodic CY 6 cierny

200, bm

Vodic CY 2.5.zel. zlty

100, bm

Poistky 10 A

150, ks

Poistky 10 a

50, ks

spinac

2, ks

Zasuvka

3, ks

Zasuvka

3, ks

Vidlica

1, ks

Oko 616-080

100, ks

Spojka trub. Al 50

20, ks

Spoj. trub. AL 95

10, ks

Oko kablove 10x54

10, ks

Jímacia tyč JP 20

Svorka lan. 04

3, ks

100, ks

Trubka kopex 29

€

14,38

neuveden
opotrebovaná
ý

26,80

neuveden
opotrebovaná
ý

17,52
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,34 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,62 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,02 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,56 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,12 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,10 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,78 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,02 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,30 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,14 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,00 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,24 neuveden
opotrebovaná
ý

€

€

78, bm

Sekcia edičných činností
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9,02 neuveden
opotrebovaná
ý

42,46

neuveden

opotrebovaná
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253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

0010200006 35441120060 cesta 96,
6
9 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441161411 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441161510 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441161610 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35441171125 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35700100110 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35814336001 cesta 96,
6
1 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35815307324 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35821105001 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35821105001 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35825103042 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35825122010 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35826101110 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35826106002 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35923700111 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35923700211 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35923700311 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 35923700311 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Trubka kopex 29

78, bm

Svorka SZ

14, ks

Svorka ST 02

10, ks

Svorka st 01

10, ks

Doska zem.ZD 02

€

42,46

neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,64 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,40 neuveden
opotrebovaná
ý

416, ks

Skrinka

3, ks

Pripojka sporakova

4, ks

Stop tlac. zel.

1, ks

Stykac

1, ks

Stykac

1, ks

Noz.PH1-125A

20, ks

Poistka PHO -80A

20, ks

Rele

2, ks

Rele

1, ks

Motor el.1.1kW

1, ks

Motor el.l.l kW

1, ks

Motor el.l.l kW

1, ks

Motor el.4 KV

1, ks

642,10 €

€

1,80 neuveden
opotrebovaná
ý

€

10,48

neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,86 neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,62 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,20 neuveden
opotrebovaná
ý

€

8,82 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,92 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,28 neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,08 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,24 neuveden
opotrebovaná
ý
12,02

neuveden
opotrebovaná
ý

12,78

neuveden
opotrebovaná
ý

€

€
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neuveden
opotrebovaná
ý
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271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

Majerská
0010200006 35923700611 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 38824125612 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 38841140086 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 38961222342 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 39790430140 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40515590022 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40554310000 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40554382748 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40554602001 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40557910000 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40561109000 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40561112000 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40561112000 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 40591520088 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41111201065 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41111221120 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41111240270 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41129261166 cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012

Motor el.5.5 kw

1, ks

Tlakomer el.

1, ks

Tlakomer

1, ks

Pristroj meraci PV 110

1, ks

Uhliky

4, ks

El.zariadenie

1, ks

Rele

1, ks

Spinacie hodiny

1, ks

Hodiny suctove

1, ks

Termostat

2, ks

Termostat 800

3, ks

Termostat 141

5, ks

Termostat H 143

3, ks

Ponor.elek

3, ks

Vrtak 6.5 mm

60, ks

Vrtak 12

10, ks

Vrtak kuz. 22

7, ks

Listy pilove strojove

€

18,26

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,88 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,56 neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,22 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,48 neuveden
opotrebovaná
ý

€

8,50 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,40 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,94 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,64 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,94 neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,70 neuveden
opotrebovaná
ý

€

15,94

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,88 neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,68 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

8,20 neuveden
opotrebovaná
ý

152, ks
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neuveden
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

0010200006 41129261166 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41303351028 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41331102427 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41331103032 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41352300150 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41352301200 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41354127110 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41376901800 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41376911500 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41376911500 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41411890001 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438721108 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438750201 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438750202 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438750202 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438750205 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 41438750207 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42141171201 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Listy pilove strojove

152, ks

Kolik k matic. klucu

8, ks

Kluc 24/27

18, ks

kluc 30/32

1, ks

Sekac krizovy

5, ks

Sekac krizovy

5, ks

Celust c. 271 103

1, ks

Prehadzovacky

2, ks

Prehadzovacky 8

2, ks

Prehadzovacky 8

11, ks

Svorka hadicova

10, ks

Lamela

1, ks

Vrtak SK 7713

1, ks

Vrtak 20/230

2, ks

Spic vrtaku

2, ks

Vrtak sk 7751

2, ks

Spic vrtaku 18x250

3, ks

Brusny kotuc

10, ks

€

93,34

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,16 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,00 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,18 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,48 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,76 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,88 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

13,98

neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,68 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,78 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,08 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,26 neuveden
opotrebovaná
ý
11,38

neuveden
opotrebovaná
ý

10,26
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,00 neuveden
opotrebovaná
ý

€
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

Majerská
0010200006 42611263101 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42690092150 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42690092240 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42911203516 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42941136300 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 42956223100 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44007376001 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44107053233 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44110521842 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44111171036 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44111252271 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44111321009 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44111335030 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44111341005 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44113150037 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44113252480 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44140143001 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44140722011 cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012

Cerpadlo

1, ks

Hriadel

1, ks

Ventil saci

6, ks

Paka vyp.spojky

1, ks

Paka vysuvna

2, ks

Motor el. 7.5

1, ks

Tyce tazne pr.40

1, ks

Lamela

1, ks

Kruzok

8, ks

Plech

1, ks

Tesnenie ventil.

7, ks

Koleso rucned

3, ks

Platnicka

8, ks

Plaz

5, ks

Tyc piestna

2, ks

Lozisko

1, ks

Tryska

4, ks

Retaz na valec

4, bm

€

18,32

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,62 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,34 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,52 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,84 neuveden
opotrebovaná
ý
16,06

neuveden
opotrebovaná
ý

10,54
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,28 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,90 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,72 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,66 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,58 neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,58 neuveden
opotrebovaná
ý

€

€

26,88

neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,12 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,16 neuveden
opotrebovaná
ý
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opotrebovaná
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323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

0010200006 44140722011 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44140771231 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44140788910 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44140858536 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44141578697 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44141587256 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44143042001 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44143052025 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44231131025 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44231775071 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44233605040 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44235356013 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44236068197 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44236080450 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44236080701 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44313398848 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44319394018 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44330249561 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Retaz na valec

4, bm

Puzdro

4, ks

Oblozenie

4, ks

Kamen

4, ks

Hadica

5, ks

Pruzina

16, ks

Ventil gula

2, ks

Gula 50

6, ks

Ventil vzduchovy

2, ks

Cerpadlo

1, ks

Ventilatory

2, ks

Trubka

4, ks

Hadica

3, ks

Platnicka

7, ks

Relatko 122

1, ks

Vidlica

5, ks

Trubky ochranne

2, ks

Kladka

2, ks

€

4,52 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,38 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,60 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,86 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,40 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,92 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,04 neuveden
opotrebovaná
ý
11,16

neuveden
opotrebovaná
ý

10,76

neuveden
opotrebovaná
ý

95,60
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,50 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,92 neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,14 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,38 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,38 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,68 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,68 neuveden
opotrebovaná
ý

€

€
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reštrukturalizácie
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341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

Majerská
0010200006 44330379420 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44330649570 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44330649570 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44331090209 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44331096930 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44333597106 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44333597155 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44333669589 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44333697163 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44335596223 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44336079540 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44336096715 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44336097246 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44339097140 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44385304105 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393000401 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393049000 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393091727 cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012

Rurka

2, ks

Lopatka 220

5, ks

Lopatka 221

2, ks

Rele 14 v

1, ks

Srouby na finisera

Transformator

12, ks

4, ks

Kruzky

38, ks

Prisl.silnic.motor.vozide

2, ks

Pruzina 318

3, ks

Puzdro

1, ks

Puzdro tesniace

4, ks

Medziokus

1, ks

Kolo male

4, ks

Kolo retazove

8, ks

Spinac 35303-71160A

3, ks

Kabel

100, bm

Spony

76, ks

Starter

1, ks

€

2,12 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,16 neuveden
opotrebovaná
ý
11,48

neuveden
opotrebovaná
ý

27,08
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,66 neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,84 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,88 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,06 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,18 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,28 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,16 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,26 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€
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opotrebovaná
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358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

0010200006 44393091727 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393091727 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393091727 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393091728 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393203501 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 44393204501 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 48403100103 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 48403107103 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 48405125037 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 51461301852 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 51461302430 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 51461302437 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 51910010000 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 51910020000 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53115824815 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53152092508 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53197602069 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53301416371 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Starter

1, ks

Starter

1, ks

Starter

1, ks

Starter

1, ks

Spongia gule

2, ks

Gule mlecie

35,5 kg

Sedlo

2, ks

Miska 52

3, ks

Ruzica L 5/4x1/2

20, ks

Drziak elektrod D 500

8, ks

Poistka hadicova ph 2

4, ks

Poistka hadicova

50, ks

Vrtak 99693

8, ks

Vrtak 99694

6, ks

Rollenkette

1, ks

Poistny ventil

7, ks

Rurka

2, ks

Potrubie 14/9

2, ks

€

7,02 neuveden
opotrebovaná
ý

€

8,20 neuveden
opotrebovaná
ý

€

11,74

neuveden
opotrebovaná
ý

€

6,46 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,38 neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,30 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,22 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,92 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,40 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,72 neuveden
opotrebovaná
ý
14,94

neuveden
opotrebovaná
ý

32,66

neuveden
opotrebovaná
ý

24,60

neuveden
opotrebovaná
ý

22,64

neuveden
opotrebovaná
ý

24,92
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

3,66 neuveden
opotrebovaná
ý

€

8,98 neuveden
opotrebovaná
ý

€

€

€

€
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376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

Majerská
0010200006 53304830133 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305000163 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305040273 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305040283 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305060063 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305100436 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305100443 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305100603 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305100693 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53305100903 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53306000203 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53306000233 cesta 96,
6
6
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53308104118 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53308104118 cesta 96,
6
3
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53308104118 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53308903549 cesta 96,
6
2
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53315810240 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53390026500 cesta 96,

Deň vydania: 19. júna 2012

Zavitovka

1, ks

Lopata miesackova

9, ks

Plech

8, ks

Plech

3, ks

Sada plechu

2, sada

Rameno lopaty

1, ks

Rameno 7

1, ks

Tesnenie 465

2, ks

Tesnenie

1, ks

Tesnenie 828

2, ks

Membrana

5, ks

Lopatka I 170

1, ks

Sklo telesa

1, ks

Sklo

1, ks

Sklo

2, ks

Noz

5, ks

Kettenstern

4, ks

Tiahlo vibratoru

2, ks

€

3,36 neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,58 neuveden
opotrebovaná
ý
neuveden
opotrebovaná
ý

22,50

neuveden
opotrebovaná
ý

€

186,42 €

40,16

neuveden
opotrebovaná
ý

€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,88 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,32 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,72 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,50 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,56 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,30 neuveden
opotrebovaná
ý

€

9,60 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,40 neuveden
opotrebovaná
ý
14,12

neuveden
opotrebovaná
ý

25,06

neuveden
opotrebovaná
ý

70,50

neuveden
opotrebovaná
ý

31,70

neuveden

€

€

€
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393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

0010200006 53390026500 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53392060055 cesta 96,
6
9
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53397320001 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53397768110 cesta 96,
6
4
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53397768110 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 53490018010 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 54590083060 cesta 96,
6
7
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 54632221111 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 54872302400 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 54916400340 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 54916400540 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55111329508 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55111333508 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55111333510 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55111904606 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55121402610 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55128101510 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55281600023 cesta 96,
6
5 601
Banská
Bystrica

Deň vydania: 19. júna 2012

Tiahlo vibratoru

2, ks

Ventil sedlo

7, ks

Kruhy na miesac

1, ks

Noz pohyblivy

4, ks

Noz rohovy

4, ks

Valcekova retaz

1, ks

Ochranny kryt HILTI

1, ks

Naboje 6 st. 2

3200, ks

Skoby 10

Petlice krycie

Petlica

17,76
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,94 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,34 neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,72 neuveden
opotrebovaná
ý
11,76

neuveden
opotrebovaná
ý

15,18
€

neuveden
opotrebovaná
ý

€

7,96 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1000
ks

€

2,10 neuveden
opotrebovaná
ý

0,07

1000
ks

€

0,08 neuveden
opotrebovaná
ý

0,2

1000
ks

€

0,34 neuveden
opotrebovaná
ý

€

5,46 neuveden
opotrebovaná
ý

€

2,10 neuveden
opotrebovaná
ý

€

1,44 neuveden
opotrebovaná
ý

5, ks

Ventil Ke-125 1"

5, ks

Ventil Ke-125 5/4"

5, ks

Ventil Ve 3001 5/4

neuveden
opotrebovaná
ý

0,9

Ventil ke 83 1

Ventil 3/4 plav.n.KE693

31,70
€

37, ks

13,76
€

359, ks

Srobenie 5/4 DN 32

5, ks

Vylevky

1, ks

209,74 €

€
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neuveden
opotrebovaná
ý

2,24 neuveden
opotrebovaná
ý
15,60

€

neuveden
opotrebovaná
ý

neuveden
opotrebovaná
ý
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411

412

413

414

415

416

417

418

419

Majerská
0010200006 55300000000 cesta 96,
6
0 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55341963600 cesta 96,
6
0 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 55343428121 cesta 96,
6
0
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 57849179230 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 61116111284 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 61161111101 cesta 96,
6
0 601
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 63161222993 cesta 96,
6
5
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 63631800520 cesta 96,
6
8
Banská
Bystrica
Majerská
0010200006 21210000000 cesta 96,
6
1
Banská
Bystrica

Dvierka kovove

Deň vydania: 19. júna 2012

17, ks

Protipoziar.uzav.800/19
70

Objimka 219

1, ks

20, ks

42,22

neuveden
opotrebovaná
ý

13,94

neuveden
opotrebovaná
ý

€

€

808,76 €

neuveden
opotrebovaná
ý

13, ks

145,86 €

neuveden
opotrebovaná
ý

DV 1 60 M L

9, ks

Izol. dosky UK S 3mm

neuveden
opotrebovaná
ý

4, ks

Tlakoplyn dv. D8-20

Okno 120/60 DOZ AL

41,18
€

12, kg

Gula k sv. 2120601

1, ks

Prachový vak

5, ks

€

40,50

neuveden
opotrebovaná
ý

€

4,38 neuveden
opotrebovaná
ý

€

0,38 neuveden
opotrebovaná
ý
73,44

€

neuveden
opotrebovaná
ý

K007836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUVA SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 398/6, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2012 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Obchodné meno:

JUVA SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spisová značka súdneho spisu:

3R/1/2012

Spisová značka správcovského spisu:

3R/1/2012 S 1206

Miesto konania:
Termín:

Dostojevského rad 1, 836 14 Bratislava
8. 6. 2012
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 19. júna 2012

Prítomní:
a)

správca:

JUDr. Martin Sečanský

b)

členovia veriteľského výboru:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky
1.
2.
3.
4.

Török Norbert
H & O s. r. o.
„PODLOGI“ sp. zo. o.
TIMA LIGNUM, s. r. o.

podľa prezenčnej listiny.
Program schôdze:

1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
3. Záver

1.

Prezentácia a otvorenie zasadnutia:

00
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9 h podľa prezenčnej listiny. Zasadnutia sa zúčastnili
členovia veriteľského výboru tak ako boli zvolení na 1. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala 18.05.2012.
Schôdzu na úvod viedol jej zvolávateľ – predseda veriteľského výboru, ktorý schôdzu otvoril a
prítomných veriteľov privítal.

Predseda konštatoval:
že členovia veriteľského výboru boli oboznámený s dátumom konania zasadnutia veriteľského
výboru, pričom následne oboznámil prítomných so zistenou účasťou, ako i rozsahom hlasovacích práv
jednotlivých členov veriteľského výboru
že veriteľský výboru je v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná
väčšina jeho členov.

2.

Prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu:

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že dlžník v zmysle ust. § 143 ZKR požiadal
veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o
60 dní. Žiadosť je odôvodnená vecnou a formálnou náročnosťou reštrukturalizačného plánu, nakoľko
je potrebné detailne upraviť obchodné a právne vzťahy pri realizácii projektu, ktorým sa
reštrukturalizácia uskutočňuje. Zástupca dlžníka zároveň informoval členov veriteľského výboru
o postupe, priebehu a stave prípravy záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu. Zároveň uviedol,
že záverečný návrh reštrukturalizačného plánu bude pravdepodobne možné predložiť aj v skoršom
termíne. Uviedol, že všetky potrebné rokovania a práce na príprave plánu sa snaží v rámci možností
akcelerovať a v prípade, ak to bude možné záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predloží
bezodkladne aj v skoršom termíne. Následne dal predseda veriteľského výboru o žiadosti dlžníka
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
bezodkladne aj v skoršom termíne. Následne dal predseda veriteľského výboru o žiadosti dlžníka
a o tom či veriteľský výbor lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
predĺži o 60 dní hlasovať. Za to, aby veriteľský výbor prijal uznesenie v znení „Veriteľský výbor
predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.“
OV 117/2012

hlasovali:
1.
2.
3.
4.
5.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Török Norbert
H & O s. r. o.
„PODLOGI“ sp. zo. o.
TIMA LIGNUM, s. r. o.

Proti tomuto, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ Všeobecná úverová banka, a.
s. hlasovali:
Nikto

Zdržal sa:
Nikto

Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Po skončení hlasovania správca skonštatoval, že za že veriteľský výbor prijal

u z n e s e n i e č. 1:
Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.
3.

Záver:

Keďže program prvého zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, správca poďakoval prítomným
30
za účasť a zasadnutie o 9 h ukončil.

V Bratislave dňa 8. 6.2012

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 19. júna 2012

TIMA LIGNUM, s. r. o.
predseda veriteľského výboru

K007837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLEIN & Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 292, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2012
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu KLEIN & Co s.r.o. dňa 12.06.2012 (t.j. po
lehote) obdržal prihlášku pohľadávky od:
veriteľ:
POĽNO s.r.o.
Zbrojníky 269
IČO: 36 537 489
prihlásená pohľadávka: istina v celkovej výške 3232,43EUR
Správca konkurznej podstaty v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zapísal takúto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 12.06.2012
JUDr. Ladislav Barát
správca konkurznej podstaty

K007838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELNE TEMAKO a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 581, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 652 328
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 117/2012
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19. júna 2012

Hlavná 19, 080 01 Prešov
2K/35/2008/S766
2K/35/2008
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu TEHELNE TEMAKO a.s., IČO: 31 652 328, v súlade
s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ust. § 17
Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, a podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo
dňa 31.5.2012, z v e r e j ň u j e
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Stanislav Oravec, Hlavná 19, 080 01 Prešov, správca
úpadcu TEHELNE TEMAKO a.s., Železničiarska 581, IČO: 31 652 328, v zmysle uznesenia
Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2008, sp. zn. 2K/35/2008
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
19.7.2012 o 9.00 hod.
Registrácia účastníkov:
Poradie dražby:

Hlavná 19, 080 01 Prešov, (sídlo správcu);

od 8.30 hod.
- prvá dražba

Označenie a opis predmetu dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1001
kat. úz. Hanušovce nad Topľou, a to:
2
- pozemok parc. č. 2329 – ostatné plochy o výmere 1718 m ;
2
- pozemok parc. č. 2343/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m ;

- obytný dom (bytový dom) s. č. 581 umiestnený na parcele č. 2343/25.
Bytový dom sa nachádza v Hanušovciach nad Topľou v okrajovej časti obce, v priemyselnej lokalite pri
železničnej stanici. Dom je dvojpodlažný s jedným schodiskom, 1. NP je vyvýšené. V oboch
podlažiach sú po štyri byty, 1 jednoizbový, 1 dvojizbový a 2 trojizbové. V bytoch tvorí príslušenstvo
obytných miestností chodba, jadro s kúpeľňou a WC, kuchyňa a lodžia. Nad 2. NP je pochodzí
povalový priestor. Základy domu sú pásové, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, stropy
a schodiská sú betónové, strecha je sedlová, krov je drevený. Dom má charakter budovy na bývanie,
bol postavený v roku 1970, vyžaduje údržbu a opravy, nie je ústredne vykurovaný. V bytoch sú
podlahy z PVC, kúrenie je lokálne prevažne pieckami na tuhé palivo, každý byt má vlastný elektromer
situovaný na chodbe. V súčasnosti je využívaný na bývanie formou prenájmu jednotlivých bytov.
Nájom končí speňažením. Dohoda o ďalšom nájme alebo o vyprataní je už v kompetencii vydražiteľa.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
1/ Daňový úrad Vranov n.T., Daňový exekučný príkaz na vykonanie daňovej exekúcie predajom
nehnuteľnosti č. 744/350/42164/2003/Kosc, č.sp.P1 150/2005, (Z 1289/2005) - 74/05.
2/ Exekútorský úrad Košice 2, Hraničná 2, súdny exekútor Ing. Bc. Karol Mihal, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 1120/04-39, č.sp.P1 71/2006, (Z
526/2006) - 34/06.
3/ Daňový úrad Vranov n.T., Námestie slobody 968, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
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3/ Daňový úrad Vranov n.T., Námestie slobody 968, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
744/340/20184/07/Hre, č.sp.P1 267/2007, (Z 1109/2007) - 81/07, oznámenie o nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia, č.sp.Z 1394/2007 -116/07.
OV 117/2012

4/ Daňový úrad Vranov n.T., Námestie slobody 968, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
744/340/20183/07/Hre, č.sp.P1 268/2007, (Z 1110/2007) - 82/07, oznámenie o nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia, č.sp.Z 1395/2007 - 117/07.
5/ Daňový úrad Vranov n.T., Námestie slobody 968, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
744/340/1658-3235/08/Bab, č.sp.P1 51/2008, (Z 248/2008) - 38/08.
6/ Exekútorský úrad Svidník, s.e.JUDr.Michal Brožina - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva na nehnuteľnosť č.Ex 209/2005-30, č.sp.Z 948/2008, P1 238/2008 - 102/08.
7/ Exekútorský úrad Košice, Mlynárska 16, súdny exekútor JUDr. Ján Ondáš, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 1621/2007-32, č.sp.P1 441/2008, Z
1807/2008 - 230/08.
8/ Daňový úrad Vranov n.T., Nám. Slobody 968, Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
744/340/39261/08/Bab, č.sp.P1 535/2008, Z 2212/2008 - 279/08, oznámenie právoplatnosti
rozhodnutia, č.sp. Z 2737/2008 - 301/08.
Ohodnotenie predmetu dražby: - predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom zo dňa
8.11.2010, č. posudku 32/2010, ktorý vyhotovil znalec Ing. Ján Moravský, na sumu 19.300,- €
Najnižšie podanie: 9.650,- €
Minimálne prihodenie: 100,- €
Výška dražobnej zábezpeky: 3.000,- €
Spôsob a lehota zloženia dražobnej zábezpeky: - v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste
a v deň konania dražby, v čase do jej otvorenia; Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou
kartou ani šekom.
Účastník je povinný pred začatím dražby predložiť dražobníkovi doklad totožnosti, v prípade
právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zastúpenia splnomocnenie s úradne
overeným podpisom.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: - dražobník vráti dražobnú zábezpeku bez zbytočného
odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: - vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v hotovosti hneď po ukončení dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade
neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v stanovenej lehote sa toto považuje za
zmarenie dražby vydražiteľom a dražobná zábezpeka vrátane jej príslušenstva ním zložená prepadá
v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta.
Dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby; organizačné opatrenia na zabezpečenie
obhliadky: - obhliadku predmetu dražby možno dohodnúť telefonicky na tel. číslach: 051/7731263,
7723644.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: - vlastnícke právo k predmetu dražby
prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke
právo k predmetu dražby písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby a jeden rovnopis zápisnice

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

37

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

Konkurzy a
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reštrukturalizácie
právo k predmetu dražby písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby a jeden rovnopis zápisnice
o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu oznámenia o dražbe.
OV 117/2012

Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra
nehnuteľností na základe zápisnice o konaní dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním
a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: - po nadobudnutí vlastníckeho práva
k predmetu dražby dražobník bez zbytočného odkladu odovzdá vydražiteľovi predmet dražby
a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
P o u č e n i e : - osoba, ktorá tvrdí, že bola predmetnou dražbou dotknutá na svojich právach, môže
požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bol príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k premetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Prešove dňa 14.6.2012
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K007839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KVALIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákamené 294, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 376 027
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2012/S1341
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca úpadcu: KVALIT, s.r.o., so sídlom Zákamenné 294, 029 56 Zákamenné,
IČO: 36 376 027 oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Mudroňova 43, 036 01 Martin v pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu, spolu s termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na čísle 0915 720 328,
alebo mailom: tfiolek@gmail.com

K007840
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K007840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2011 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 5 / 2012
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty dlžníka
Nadežda Benešová v konkurze, K priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou
nar.: 14.11.1968
/ďalej ako „navrhovateľ dražby”/
JUDr. Danica Birošová
so sídlom : Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO : 318 73 260
/ďalej ako “dražobník“/
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov primerane s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov
Termín konania dražby
26.06.2012 o 09:00 hod.
Miesto konania dražby:
IURIS House, Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Opakovanie dražby: druhé kolo
Predmet dražby:
LV č. Katastrálny úrad Správa katastra
Katastrálne územie
Okres
Obec
1515 Trenčín
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou

Byty a nebytové priestory
Byt č.
47
stavba
adresa

Vchod č. poschodie
Spoluvlastnícky podiel
Spoluvlastnícky podiel ma spoločných častiach a zar.
5
prízemie 1/1
82/7808
súp.č. 786 stojaca na pozemku na parc.č. 1451 , ktorý nie je predmetom dražby
K priehrade 786, Bánovce nad Bebravou

Obhliadka predmetu dražby:
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Deň vydania: 19. júna 2012

Prvý termín obhliadky
Druhý termín ohliadky
15.06.2012 od 14:30 do 16:00 hod.
22.06.2012 od 14:30 do 16:00 hod.
Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis
do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo
ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so
zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby.
Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred
hlavným vchodom do bytového domu. Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. č. 032 651 38 11. Účasť na obhliadke je potrebné
telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu obhliadky do 15:30 hod.

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Byt sa nachádza v panelovom obytnom dome postavenom v roku 1969 na úrovni bežného štandardu doby svojho vzniku.
Situovanie domu je v časti mesta na severovýchod od centra, v lokalite so sústredenou bytovou výstavbou s dobre
vybudovanou vybavenosťou, lokalita spriemerom až dobrou predajnosťou v závislosti na polohe v rámci sídliska i mesta. Dom
má v spoločných priestoroch vstup, schodisko, výťah, pivnice a spoločné priestory a technické priestory. Byt tvoria nasledovné
miestnosti – predsieň, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a tri obytné miestnosti, príslušenstvom je pivnica v medziposchodí.
Vybavenie bytu – kompletné – ústredné vykurovanie, TUV, kúpeľňa a WC, byt je zaradený do I. kategórie. Byt je čiastočne
rekonštruovaný pred niekoľkými rokmi, bytové jadro murované, okná pôvodné zdvojené s vnútornými hliníkovými žalúziami,
dvere hladké plné alebo presklené podľa účelu miestnosti. Podlahy v obytných miestnostiach pôvodné vlysy, v chodbe
a kuchyni PVC, v kúpeľni a WC keramická dlažba a obklady po výmene, vykurovanie ústredné s plechovými radiátormi, prvky
zariadenia bytu čiastočne nové, omietky vápenné hladké, nové keramické obklady v bežnom rozsahu kuchyni, nová linka,
nový nerezový sporák i drez, digestor a páková batéria,prvky vybavenia bytu sú opotrebované úmerne veku i nedávnej
výmene, celkovo byt v dobrom stave vďaka čiastočnej rekonštrukcii i údržbe. Prvky spoločných častí a zariadení domu
v bežnom štandarde vyhotoveniacelkovo údržba domu dobrá, niektoré časti domu po rekonštrukcii. Bytový dom je celkovo
udržiavaný v dobrom stave, štandardná životnosť 80 rokov.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, vzniknutému zo zákona dľa ust. §23 ods.5 Zák.
NR SR č. 182/1993 Zb. spočívajúce v práve užívať nehnuteľnosť parc.č. 1451 -215/96
- pod V 634/08 zriadené zálžné právo na nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 bytového domu s.č. 786 na parc.č. 1451
v podiele 1/1, so spoluvlastíckym podielom 82/7808 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, ktoré
zabezpečujú pohľadávku záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO : 31320155 –
704/08
- pod V 1539/10 vuniká vecné bremeno – právo doživotného bezplatného užívania nehnuteľnosti bytuč. 47 na prízemí, vchod
č. 5, byt.domu s.č. 786 na parc. CKN č. 1451 so spoluvlastníckym podielom 82/7808 na spoločných častiach a zariadeniach
bytového domu v prospech Lenka Benešová, r. Benešová, nar. 16.10.1990, trvale bytom K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce
nad Bebravou—1611/10
- zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15, zák.č. 182/1993 Z.z. pre nehn. byt
č. 47 na prízemí, vchod č. 5 byt. domu s.č. 786 na p. CKN č. 1451 dľa Z 93/2011.-273/11

Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku
8/2012

Meno znalca:
Ing. Juraj Šinka

Dátum vyhotovenia:
8.2.2012

Všeobecná cena odhadu
25.600,- EUR

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie:
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie

24.500,- EUR
150,- EUR

Dražobná zábezpeka
Výška dražobnej zábezpeky:
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Číslo účtu a numerický kód banky:

3.500,- EUR
vkladom na účet, alebo v hotovosti
0270041507/0900
VS: 5/2012
poznámka: meno a priezvisko zložiteľa
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný
doklad
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním určený
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným Nie
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OV 117/2012
Možnosť zloženia
spôsobom:
Poznámka

dražobnej

zábezpeky

Deň vydania: 19. júna 2012

iným Nie
nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti
priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na
horeuvedený účet dražobníka.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením
podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti dražobná zábezpeka.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny dosiahnutej vydražením
a preukázanie sa potvrdením o úhrade.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na
dražbe ako dražitelia.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
Meno a priezvisko:
Sídlo notára:

Mgr.Zuzana Karasová
Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Poučenie
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa
príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník
a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby
a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

V Trenčíne, 06.06.2012
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty

K007841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAMAK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2010
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Deň vydania: 19. júna 2012

Iné zverejnenie

Záväzný pokyn na speňaženie majetku
DOKA Slovakia Debnaica technika, s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava, IČO: 31 354 335,
ako zástupca veriteľov týmto udeľuje správcovi záväzný pokyn ohľadne speňažovania majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú podstatu: nákladné motorové vozidlo značky PEUGEOT BOXER 320 MH TD,
r.v.1998, zapísané v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
47B/2011 dňa 09.03.2011 formou ponukového konania.
Parametre ponukového konania (PK):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zverejnenie PK: Obchodný vestník SR;
Podmienky PK: zakúpenie za poplatok 20,- EUR;
Miesto doručovania ponúk: adresa kancelárie SKP;
Min. čas na predloženie ponuky: 1. kolo v lehote 30 dní, ďalšie kolo v lehote 14 dní;
Termín obhliadky: stanovený pevne, 1 x do týždňa;
Min. cena akceptovaná v rámci jednotlivých kôl:

a) 1. kolo ........... 100% súpisovej hodnoty;
b) 2. Kolo .......... 50% súpisovej hodnoty;
c) 3. kolo ........... najvyššia ponuka;
7.

Vyhodnotenie PK: do 7 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

V prípade ak nedôjde k speňaženiu majetku v rámci ponukového konania, správca bude postupovať
v zmysle ustanovenia §81 ZKR a to nasledovným spôsobom:
1. Vylúčenie majetku zo súpisu s predchádzajúcim súhlasom zástupcu veriteľov;
2. Zverejnenie vylúčenia majetku v Obchodnom vestníku SR;
3. V prípade ak do 60 dní od zverejnenia nepožiada niektorý z veriteľov prihlásenej pohľadávky
o prevedenie majetku, majetok prestane podliehať konkurzu.
K007842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAMAK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2010 S1156
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Záväzný pokyn na speňaženie majetku
DOKA Slovakia Debnaica technika, s.r.o., Ivánska cesta 28 , 821 04 Bratislava, IČO: 31 354 335,
ako zástupca veriteľov týmto udeľuje správcovi záväzný pokyn ohľadne speňažovania majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú podstatu, peňažné pohľadávky zapísané v súpise všeobecnej podstaty, ktorý
bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 47B/2011 dňa 09.03.2011 (ďalej ako „Peňažné pohľadávky“)

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 47B/2011 dňa 09.03.2011 (ďalej ako „Peňažné pohľadávky“)
nasledovným spôsobom:
OV 117/2012

1. Zaslanie výziev dlžníkom na úhradu Peňažných pohľadávok;
2. Speňažovanie majetku formou ponukového konania
Správca zašle výzvy dlžníkom úpadcu na úhradu Peňažných pohľadávok v prospech účtu úpadcu
v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, ak Peňažné pohľadávky nebudú v stanovenom
termíne uhradené, správca speňaží Peňažne pohľadávky v rámci ponukového konania s nasledovnými
parametrami:
1.
2.
3.
4.
5.

Zverejnenie PK: Obchodný vestník SR;
Podmienky PK: zakúpenie za poplatok 30,- EUR;
Miesto doručovania ponúk: adresa kancelárie Správcu;
Min. čas na predloženie ponuky: 1. kolo v lehote 30 dní, ostatné kolá v lehote 14 dní;
Min. cena akceptovaná v rámci jednotlivých kôl:

a) 1. kolo ........... 100% Súpisovej hodnoty;
b) 2. kolo ........... 50% Súpisovej hodnoty;
e) 3. kolo .......... . najvyššia ponuka.
6. Vyhodnotenie PK: do 7 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

K007843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhMr. Rozália Olexová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolianska 159, 044 31 Sokoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2010-S1286
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za august 2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56,22 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

43

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

Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za september 2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 58,18 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za október 2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56,96 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za november 2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56,56 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za december 2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56,56 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za január 2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 59,69 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za február 2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,11 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za marec 2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 62,42 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 19. júna 2012

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: zrážka zo mzdy za apríl 2012
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,18 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

K007844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RW Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 21, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35680032
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromova 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/90/2011 S1399
Spisová značka súdneho spisu:
6K/90/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o speňažení majetku formou verejného ponukového konania

JUDr. Vlasta Klimentová, správca konkurznej podstaty úpadacu RW Slovakia s.r.o., Laurinská 1 , 811
01 Bratislava, IČO 35 680 032 vyhlasuje na základe záväzného pokynu veriteľského výboru 1. kolo
verejného ponukového konania na speňaženia všeobecnej podstaty - hnuteľné veci zverejnené
v OV41/2012 dňa 28. 2. 2012 a hnuteľné veci zverejnené v OV 72/2012 dňa 13. 4. 2012

Záujemca o kúpu musí doručiť na adresu správcu JUDr. Vlasta Klimentová, Stromova 13, 831 01
Bratislava ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „verejné ponukové konanie „ najneskôr
do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
Ponuka musí obsahovať:
·

·
·
·

Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi –fyzickej osobe podnikateľovi: meno,
priezvisko, adresu trvalého bydliska a výpis z obchodného registra, resp.
Živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží fotokópiu OP
alebo pasu. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČOa výpis
z obchodného registra
Označenie predmetu kúpy. Záujemca môže podať ponuku aj na jednotlivé hnuteľné
veci.
Návrh cenovej ponuky, ktorá musí byť minimálne v súpisnej hodnote, tak ako bola
zverejnená v Obchodnom vestníku
Navrhnutá cenu musí byť pripísaná na účet úpadcu vedený v Tatra banke , a.s, č. ú.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

46

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

Konkurzy a
Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
Navrhnutá cenu musí byť pripísaná na účet úpadcu vedený v Tatra banke , a.s, č. ú.
2622126037/1100 do termínu otvárania obálok
Oznámenie o výsledku výberového konania správca oznámi úspešnému záujemcovi
do 5 dní odo dňa doručenia súhlasu veriteľského výboru na uzatvorenie zmluvy v
prospech záujemcu.
Neúspešnému záujemcovi správca vráti navrhnutú kúpnu cenu v lehote 5 dní od
vyhodnotenia ponúk.

OV 117/2012

·
·
·

Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového konania možno získať na adrese správcu JUDr.
Vlasta Klimentová, Stromova 13, 831 01 Bratislava, telefonicky na 0903 796 152 alebo mailom na
klimentova@centrum.cz

JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K007845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARCO-CLIMATECH, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 706 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefánia Cingeľová
Sídlo správcu:
Jiráskova 23, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012/S1550
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Štefánia Cingeľová, správkyňa úpadcu MARCO-CLIMATECH, spol. s r. o., Pavlovova
4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, v zmysle § 28, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty jej boli doručené prihlášky
nasledujúcich pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
veriteľ Mgr. Milan Franko, Ludvika Svobodu 2584/68, 058 01 Poprad, pohľadávky titulom
pracovnoprávnych nárokov v celkových sumách 699,94 €, 561,73 €, 523,11 €, 1 927,95 €,
veriteľ Ing. Milan Marečák, Nová 816/12, 059 21 Svit, pohľadávka titulom nevrátenej pôžičky
spoločníkovi v celkovej sume 237 573,57 €.
Ing. Štefánia Cingeľová, správkyňa

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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K007848
6K/26/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mobil ASK Slovakia, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 36 620 882, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Mobil ASK Slovakia, s.r.o., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 36 620 882
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mobil ASK Slovakia, s.r.o., so sídlom Vajnorská 142, 831 04
Bratislava, IČO: 36 620 882.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08, Bratislava 2, zn. správcu: S 207.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto

doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zabezpečenú pohľadávku,
v prihláške
doručenej
správcovi
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov sa musí riadne a včas

6. Ak ide o
uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Konkurzy a
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
reštrukturalizácie
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. 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).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
Sekcia edičných
činností
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
02/57 najneskôr
10 10 01, www.justice.gov.sk
21. Účastník konkurzného konaniaTel.
máč.právo
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 alebo49
k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti

18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu
písomne Slovenskej
oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§
29
ods.
8
ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí
základnej
Konkurzy
a prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých
má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
reštrukturalizácie
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 13.6.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007849
Spisová
značka:

6K/11/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Ľubocká, nar. 14.03.1988,
bytom nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Veronika Ľubocká, nar. 14.03.1988, bytom nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Konkurzný správca, k. s., so sídlom kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1189, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej
výške 462,4 Eur.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Konkurzný správca, k. s., so sídlom
kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1189, nespotrebovanú časť
preddavku vo výške 201,48 Eur, vedeného pod položkou denníka
D 130, pol. reg. 30/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.6.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007850
Spisová
značka:

2K/61/2010

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AV Sped s.r.o.,
so sídlom 960 01 Zvolen, Sládkovičova 6a, IČO: 36 692 336, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 12223/S, správcom konkurznej
Sekcia edičných činností
podstaty ktorého je Mgr. Vladimír Flíder,
so
sídlom
kancelárie
Trhová
1, 960 01 Zvolen, o návrhu
Redakcia Obchodného vestníka
správcu na zrušenie konkurzu, takto
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AV Sped s.r.o.,
so sídlom 960 01 Zvolen, Sládkovičova 6a, IČO: 36 692 336, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 12223/S, správcom konkurznej
podstaty ktorého je Mgr. Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu AV Sped s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 6a, IČO: 36 692 336.
Poučenie:

960 01 Zvolen,

Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha(ako má odvolací
súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.6.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K007851
Spisová
značka:

2K/23/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa KOVOD, a.s., so sídlom
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok jeho dlžníka - SCRAPMET s.r.o., so sídlom Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
802 492, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo
13323/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SCRAPMET s.r.o., so sídlom Robotnícka 10, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 802 492, zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13323/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.6.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K007852
26K/35/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo Ostrov, so
sídlom 072 55 Ostrov, IČO: 31 712 363 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 77 60 05 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenéhoreštrukturalizácie
konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo Ostrov, so
sídlom 072 55 Ostrov, IČO: 31 712 363 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 77 60 05 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o v o ľ u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO 35 776 005 vedené na tunajšom
súde pod č. 74 až 105.
P o v o ľ u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Daňový úrad Sobrance, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816 na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO 35 776
005 vedené na tunajšom súde pod č. 4 až 52.
P o v o ľ u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Mierová ul. č. 23, 815 11 Bratislava, IČO: 30 844 029 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO 35 776 005 vedenej na tunajšom súde pod č. 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 12.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007853
Spisová
značka:

26K/22/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Róbert Lengeň, nar.
10.12.1968, Gerlachovská 18, 040 01 Košice, právne zast. JUDr. Jánom Spišákom, advokátom,
Idanská 17, P.O.BOX-67, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. František Gutek, so sídlom
kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1570.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom,
či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti
odporovania právnym úkonom dlžníka.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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funkcie záverečnú správu o majetnosti
alebo
nemajetnosti
dlžníka,
v ktorej zároveň uvedie záver o tom,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Vydavateľ
Obchodného
vestníka
podľana
§ 2úhradu
ods. 1 zákona
č. 200/2011
Z. z. ako
o Obchodnom
či majetok dlžníka
bude
postačovať
aspoň
nákladov
konkurzu
aj záver vestníku
o možnosti
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
odporovania právnym úkonom dlžníka.
Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007854
Spisová
značka:

26K/59/2011

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SUPER GAME,
spol. s r.o., so sídlom Lipová 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 688 080, právne zast. JUDr. Miloš
Taragel, advokát, Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves, o návrhu navrhovateľa: FAIR PLAY
ORAVA, spol. s r.o., so sídlom Ul. Cyrila a Metoda 2, 038 61 Vrútky, IČO: 31 590063 o návrhu na
povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania vedeného pod spisovou značkou 26K/59/2011
navrhovateľovi: FAIR PLAY ORAVA, spol. s r.o., so sídlom Ul. Cyrila a Metoda 2, 038 61 Vrútky, IČO:
31 590 063 namiesto konkurzného veriteľa: FAIR PLAY SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ul. Cyrila a
Metoda 2, 921 01 Piešťany, IČO: 31 433 057 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 1 a 2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 13.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007855
Spisová
značka:

26K/10/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: ERGOMED s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Trieda SNP 48/A, Košice 040 11, IČO: 36 210 897, zast. MUDr. Klárou Benešovou, likvidátorkou,
Jakobyho 4, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa
-dlžníka: ERGOMED s.r.o. v likvidácii, so sídlom
reštrukturalizácie
Trieda SNP 48/A, Košice 040 11, IČO: 36 210 897, zast. MUDr. Klárou Benešovou, likvidátorkou,
Jakobyho 4, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ERGOMED s.r.o. v likvidácii, so sídlom Trieda
SNP 48/A, Košice 040 11, IČO: 36 210 897, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie
do konkurzného konania.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so
zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 13.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007856
Spisová
značka:

31K/33/2010

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Pyszková, nar.
26.02.1969, trvale bytom Ostravská č. 1, 040 11 Košice, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok takto

rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 10 až 62 z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 12.6.2012
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

54

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

OV 117/2012
Okresný súd Košice I dňa 12.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007857
Spisová
značka:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 19. júna 2012

31K/21/2012

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: ABOTO, s.r.o., Trebišov v likvidácii, so
sídlom Kukučínova 1, Trebišov 075 01, IČO: 36 174 891, v zastúpení : Ing. Jozef Rešetár, likvidátor, L.
Svobodu č. 2357/12, Trebišov 075 01 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Kristián Sušina, so sídlom kancelárie,
Garbiarska č. 5, 040 01 Košice, zn. správcu S1339.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu
nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok dlžníka a zároveň uvedie záver o tom, či
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, ako aj záver o možnosti
odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.6.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K007858
26K/4/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.R.M. moto s.r.o., so sídlom
Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 44 376 901 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi
takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Jana Liptáková, so sídlom kancelárie
Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1290, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Jana Liptáková, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1290, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 5,40 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi Mgr. Jana Liptáková, so
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evidovaného
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zo dňa 09.02.2012 položka
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P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Jana Liptáková, so sídlom kancelárie
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. Ministerstvo
správcu: S1290,
odmenu
vo výške
663,88 EUR.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Konkurzy
Jana Liptáková,
so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01
a
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
Košice, zn. správcu: S1290, náhradu preukázaných
výdavkov vo výške 5,40 EUR.
reštrukturalizácie
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi Mgr. Jana Liptáková, so
sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1290 odmenu a náhradu výdavkov spolu
vo výške 669,28 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 09.02.2012 položka
denníka D11 - 8/12 na účet č. 1019563000/1111 vedený v UniCreditBank Slovakia, a.s., do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 13.6.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007859
31K/28/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so
sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ján Korček, miesto
podnikania Červenej Armády 43, 935 02 Žemberovce, IČO: 34 282 289, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok
konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do
konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo
finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho
konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na
6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby
súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

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

OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007860
31K/28/2012
Spisová
značka:
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31K/28/2012
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Korček
nariaďuje sa pojednávanie na deň 13.8.2012 o 10,00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/ prízemie
na ktoré sa predvoláva:
1. dlžníka: Ján Korček, Červenej Armády 43, 935 02 Žemberovce
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na
pojednávanie. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto
predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné
návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na
inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na
pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k
znalcovi, môže ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52
O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto
hrubo sťažuje postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo
neplní jemu súdom uloženú povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi
dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť
neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší
poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do
výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje
odročenie pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného
odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím
na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod,
pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to
možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladne oznámi, ako
návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho
zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že
zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu
neumožňuje
účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie
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Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje

výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Ministerstvo
republiky
Súd Vás poučuje, že pojednávanie
sa môžespravodlivosti
odročiť lenSlovenskej
z dôležitých
dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
odročenie pojednávania, musí súdua oznámiť
dôvod
na
odročenie
pojednávania
bez zbytočného
o zmene a doplnení niektorých zákonov
odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím
na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Návrh
na odročenie
pojednávania obsahuje najmä dôvod,
Konkurzy
a
OV 117/2012
Deňdozvedel,
vydania: ak
19.jejúna
pre
ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania,
deň, kedy sa účastník o dôvode
to 2012
reštrukturalizácie
možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd bezodkladne oznámi, ako
návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho
zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že
zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie
sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez
ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119
O.s.p.)

Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie ( § 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a
skutočnosti predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú
odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a. (§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v
rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných
dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania
súhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím
vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj
na odvolacie konanie. (§115a O.s.p.)
V Nitre, dňa 12.06.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Soňa Vacková,
K007861
31K/28/2012
Spisová
značka:
Spisová značka: 31K/28/2012
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Korček
súd nariadil pojednávanie na deň 13.8.2012 o 10,00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
- Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Levice, Sv. Michala 4, 934 71 Levice
V Nitre, dňa 12.06.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Soňa Vacková,
K007862
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OV 117/2012
K007862
Spisová
značka:

Deň vydania: 19. júna 2012

31K/31/2011

Spis.zn. 31K/31/2011
Okresný súd Nitra uverejňuje Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2CoKR/8/2012-180
Uznesenie
Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Richard Schwarz, bytom Hradná 30, 940 56
Nové Zámky, likvidátor dlžníka - NITRIANSKE TLAČIARNE a.s., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 50
Nitra, IČO: 34 133 569, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, na odvolanie Petra Mikulu,
Maginova 540/2, 949 01 Nitra a Marty Beneovej, Hanácka 6, 949 07 Nitra - Janíkovce, proti uzneseniu
Okresného súdu Nitra č. k. 31K/31/2011-163 zo dňa 9.11.2011 o určení odmeny a výdavkov
predbežného správcu JUDr. Mareka Ďurana, so sídlom kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra,
takto
rozhodol:
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 31K/31/2011-163 zo dňa 9.11.2011 p o
tvrdzuje.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Bratislave, dňa 26.4.2012
JUDr. Tatiana P a s t i e r i k o v á
predsedníčka senátu

Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Soňa Vacková,
K007863
Spisová
značka:

31R/4/2011

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: I.B.A. AGRO, s.r.o., so sídlom
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky, IČO: 34 138 803, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát, adresa
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a
nahradenie súhlasu skupiny veriteľov č. 3 súdom, takto
rozhodol
Súd nahrádza súhlas na prijatie reštrukturalizačného plánu dlžníka I.B.A. AGRO, s.r.o., so sídlom
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky, IČO 34 138 803, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza
veriteľov dňa 18.05.2012, a to v skupine veriteľov č. 3 - nezabezpečení veritelia.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka I.B.A. AGRO, s.r.o., so sídlom Vinohrady 17, 940 67
Nové Zámky, IČO 34 138 803, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 18.05.2012 v skupine veriteľov č. 1 zabezpečený veriteľ ČSOB, v skupine veriteľov č. 2 - zabezpečený veriteľ OTP, v skupine veriteľov č. 4
- veritelia spriaznení s dlžníkom a v skupine akcionárov a prijatý týmto rozhodnutím v skupine veriteľov
č. 3 - nezabezpečení veritelia, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka I.B.A. AGRO, s.r.o., so sídlom Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky,
IČO 34 138 803.
Sekcia edičných činností
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veriteľov dňa 18.05.2012, a to v skupine veriteľov č. 3 - nezabezpečení veritelia.
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný
plán dlžníka
I.B.A. AGRO,
s.r.o.,
so sídlom Vinohrady 17, 940 67
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Nové Zámky, IČO 34 138 803, prijatý
schvaľovacou
schôdzou
dňa
18.05.2012
v skupine veriteľov č. 1 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zabezpečený veriteľ ČSOB, v skupine veriteľov č. 2 - zabezpečený veriteľ OTP, v skupine veriteľov č. 4
- veritelia spriaznení s dlžníkom a v skupine akcionárov
Konkurzy aa prijatý týmto rozhodnutím v skupine veriteľov
OV
Deň vydania: 19. júna 2012
č. 3 117/2012
- nezabezpečení veritelia, ktorý je prílohou
tohto uznesenia.
reštrukturalizácie

Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka I.B.A. AGRO, s.r.o., so sídlom Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky,
IČO 34 138 803.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007864
Spisová
značka:

31K/23/2010

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ing. Norbert Agg SLOVTRUCK, s miestom podnikania Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 37 612 085,
ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Farská 10,
949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99,
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, pobočka Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 10, Nové
Zámky, IČO: 30 807 484, s prihlásenými pohľadávkami celkovo v sume 3.503,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.6.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K007865
32K/9/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GRISAG PRODUKTS,
s.r.o., " konkurze", so sídlom Mojmírovská cesta 13, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 36 047 791, ktorého
správcom je JUDr. Fadi Fardous, adresa kancelárie správcu: Štúrova 21, 949 01 Nitra, o odvolaní
správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Fadiho Fardousa, adresa kancelárie správcu: Štúrova 21, 949 01 Nitra, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
Sekcia edičných
činností
zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.6.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007866
Spisová
značka:

2R/3/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mária Šidlovská - ANOVA, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, IČO: 35 395 419, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Mária Šidlovská - ANOVA, s miestom podnikania
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, IČO: 35 395 419.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Jána Ninčáka, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52
Humenné.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp.zn. 2R/3/2012.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako šiestich mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane uznania záväzku
Sekcia edičných
činností
vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Redakcia Obchodného vestníka
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plnenie počas viac ako šiestich mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako
10 % z jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny
rok, Slovenskej republiky
Ministerstvo
spravodlivosti
akékoľvek
plnenievestníka
dlžníka
voči§ tretej
predstavujúce
i len čiastočné
uspokojenie
Vydavateľ
Obchodného
podľa
2 ods. osobe
1 zákona
č. 200/2011 Z. z.čo
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
Konkurzy a
- 117/2012 vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej
s veriteľom
OV
Deň vydania:
19. júna 2012
reštrukturalizácie
prihlásenej pohľadávky,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane uznania záväzku
vykonaného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na
predpísanom tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú
uvedené v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR).
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa
v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo
doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia
alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol,
a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci,
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2012
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007867
Spisová
značka:

1K/57/2010
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 117/2012
Spisová
značka:

1K/57/2010

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 19. júna 2012

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rumida, s.r.o., so sídlom
Dukelská 41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so
sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 25.01.2012
na jej vstup do konkurzného konania na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/57/2010-225
zo dňa 30.1.2012 pripustil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Rumida, s.r.o., so sídlom
Dukelská 41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992, namiesto pôvodného veriteľa Daňového riaditeľstva
Slovenskej republiky, Daňový úrad Svidník v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 76 až 132 v celkovej výške
50.460,84 eura a poradovým číslom 75 v časti prihlásenej sumy, a to vo výške 2.180,04 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2012.
Okresný súd Prešov dňa 13.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007868
Spisová
značka:

1K/4/2010

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mikuláša Buraľa, nar.
12.12.1959, podnikajúceho pod obchodným menom Mikuláš Buraľ MIBU, s miestom podnikania
Staničná 2203/20, 069 01 Snina, IČO 32 394 128, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zo dňa 18.01.2012 na potvrdenie prevodu
pohľadávky voči úpadcovi, uznesením1K/4/2010-245 zo dňa 13.2.2012 opravil výrok uznesenia
Okresného súdu Prešov č.k. 1K/4/2010-240 zo dňa 24.01.2012 zverejneného v Obchodnom vestníku č.
20/2012 dňa 30.01.2012, ktorý má správne znieť: potvrdzuje prevod všetkých prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Humenné, so sídlom Námestie
slobody 58, 066 57 Humenné voči úpadcovi Mikulášovi Buraľovi, nar. 12.12.1959, podnikajúcemu pod
obchodným menom Mikuláš Buraľ MIBU, s miestom podnikania Staničná 2203/20, 069 01 Snina, IČO
32 394 128, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 62 a 87 v celkovej výške
25.852,80 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2012.
Okresný súd Prešov dňa 13.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007869
Spisová
značka:
Oznam

1K/64/2009

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Eduarda Pompu
v konkurze, nar. 02.08.1948, podnikajúceho pod obchodným menom Eduard Pompa ROMSTAV
KEŽMAROK, s miestom podnikania Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok, IČO: 10 726 101,
správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., Sekcia
so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
edičných činností
005 zo dňa 02.03.2012 na potvrdenie prevodu
voči úpadcovi, uznesením 1K/64/2009-112
Redakcia pohľadávky
Obchodného vestníka
zo dňa 14.3.2012 potvrdil
prevod
prihlásených
pohľadávok
veriteľa Sociálna poisťovňa
Sídlo redakcie:
Námestie
slobody 12,pôvodného
Bratislava
č. 02/57 10nar.
10 01,
www.justice.gov.sk
voči úpadcovi Eduardovi Pompovi vTel.
konkurze,
2.8.1948,
podnikajúceho pod obchodným menom
Eduard Pompa ROMSTAV KEŽMAROK, s miestom podnikania Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok,
IČO: 10 726 101, prihlásených na Okresnom súde 63
Prešov prihláškami pod por. č. 57 až 82, v celkovej
výške 17.955,11 Eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
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Konkurzy a
OV 117/2012
Deň vydania: 19. júna 2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu
Eduarda Pompu
reštrukturalizácie
v konkurze, nar. 02.08.1948, podnikajúceho pod obchodným menom Eduard Pompa ROMSTAV
KEŽMAROK, s miestom podnikania Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok, IČO: 10 726 101,
správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 zo dňa 02.03.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, uznesením 1K/64/2009-112
zo dňa 14.3.2012 potvrdil
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa
voči úpadcovi Eduardovi Pompovi v konkurze, nar. 2.8.1948, podnikajúceho pod obchodným menom
Eduard Pompa ROMSTAV KEŽMAROK, s miestom podnikania Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok,
IČO: 10 726 101, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 57 až 82, v celkovej
výške 17.955,11 Eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.4.2012.

Okresný súd Prešov dňa 13.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007870
Spisová
značka:

1R/10/2011

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka MAK TRADE, s.r.o., so sídlom
Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 189 219, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a
nahradenie prijatia plánu v skupine veriteľov č. 1 zabezpečených veriteľov zo dňa 24.05.2012,
uznesením 1R/10/2011-233 zo dňa 31.5.2012 nahradil súhlas skupiny č. 1 zabezpečených veriteľov s
prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka MAK TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01
Prešov, IČO: 36 189 219 pri hlasovaní na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 22.05.2012, potvrdzuje
reštrukturalizačný plán dlžníka MAK TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36
189 219 v znení prijatom schvaľovacou schôdzou zo dňa 22.05.2012 a ukončil reštrukturalizáciu
dlžníka MAK TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 189 219.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.6.2012.

Okresný súd Prešov dňa 13.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007871
1K/30/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARPES SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Letná 24/1079, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36 754 633, správcom
ktorého je JUDr. František Sobek, so sídlom kancelárie 086 42 Hertník 10, takto
rozhodol
u k l a d á správcovi povinnosť podávať súdu písomné správy o priebehu konkurzného konania, a to
vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca počnúc od doručenia tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OV 117/2012

Deň vydania: 19. júna 2012

Okresný súd Prešov dňa 12.6.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K007872
Spisová
značka:

2K/9/2012

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Júliusa Michalidesa, Odborárska 19, 080 01
Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EKODOS Consulting s.r.o., so sídlom
Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 338, takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne
odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 30.05.2012, a to tak že
predloží súdu:
- dôkaz preukazujúci existenciu ďalších veriteľov dlžníka ku dňu podania návrhu,
- písomnú výzvu jedného z veriteľov adresovanú dlžníkovi, ktorou tento veriteľ vyzval dlžníka na
zaplatenie jeho peňažného záväzku (§ 11 ods. 3 ZKR),
- listiny, ktoré dokladujú jeho pohľadávku označenú v návrhu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. 2K/9/2012 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Prešov dňa 13.6.2012
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007873
29K/65/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2,
Bratislava, IČO 00634816, Daňový úrad Trenčín (predtým Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR
Banská Bystrica, Daňový úrad Považská Bystrica) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Jozef Kavalec, nar. 6.12.1959, ktorý má hlásený pobyt Mesto Považská Bystrica, takto
rozhodol
Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie
M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica.
Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok a možnú
odporovateľnosť právnych úkonov dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10
dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do
funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie
M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica.
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Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Predbežnému správcovi sa u k l aado zmene
a j ú a doplnení
najmä tieto
povinnosti: zistiť majetok a možnú
niektorých zákonov

odporovateľnosť právnych úkonov dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu
podrobné
Konkurzy
a písomné správy o stave zisťovania majetku
OV
117/2012
vydania:
19. júna
2012
dlžníka
a vykonaných úkonoch s tým, že prvú
správu predloží správca súduDeň
v lehote
najneskôr
do 10
reštrukturalizácie
dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do
funkcie a poslednú správu predloží 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 12.6.2012
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K007874
Spisová
značka:

29K/10/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO 34 142 941, pr. zast. JUDr. Zoltánom Pálinkásom,
advokátom, so sídlom Nám. 1. Mája 18 (Park One), 811 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka GRAND PHARMA, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36
340 332, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka GRAND PHARMA, s.r.o. so sídlom Odbojárov 6,
914 41 Nemšová, IČO 36 340 332.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického
21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402.
III. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom
rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/10/2012. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať
sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania
až do zrušenia konkurzu.
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č.
7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musíSekcia
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§
28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate,
ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu
budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
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Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
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reštrukturalizácie
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 13.6.2012
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K007875
Spisová
značka:

28K/24/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka KOREKT - BUILDING spol. s
r.o. so sídlom M. Kišša 16, Trenčín, IČO 36 338 575, zast. Janou Struhárovou, bydliskom Šafárikova
2735/1, P.O. BOX 153, Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KOREKT BUILDING spol. s r.o. so sídlom M. Kišša 16, Trenčín, IČO 36 338 575 takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi KOREKT - BUILDING spol. s r.o. so
sídlom M. Kišša 16, Trenčín, IČO 36 338 575.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší
túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa
nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z
účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na
pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 13.6.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007876
Spisová
značka:

25K/25/2010

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OKAMEA, s.r.o., IČO 34 122
036, Kameňolom Dechtice, 919 53 Dechtice, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 12228/T, správcom ktorého je Ing. Miroslav Šefčík, PhD., so sídlom
kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
o potvrdenie prevodu pohľadávky od Slovenská
republika - Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816,
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, takto
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rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR,
Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , IČO: 35 776 005,
vo výške 19.084,25 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba
predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.6.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K007877
25K/14/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ARENA RESTAURANT, s.r.o., Bratislavská
cesta 1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vl. číslo: 23159/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka ARENA RESTAURANT, s.r.o., Bratislavská cesta
1200/35B, Šamorín, IČO: 44 578 130.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Stanislava Volára, so sídlom kancelárie: Kukučínova
11, 921 01 Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd. (§ 28 ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik
podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§
29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie
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19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
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16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá
právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka
nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník,
ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného
konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu
musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu,
ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu
vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.6.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K007878
Spisová
značka:
OZNAM

25K/23/2010

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOS-HK, s.r.o., IČO: 36
258 938, Závalie 9/C, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom
kancelárie: Nám. oslobodenia 13, Senica, uznesením č.k. 25K/23/2010-511 zo dňa 11.05.2012, povolil
vstup Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok vo výške 51.520,02 eur. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.06.2012.
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOS-HK, s.r.o., IČO: 36
258 938, Závalie 9/C, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom
kancelárie: Nám. oslobodenia 13, Senica, uznesením č.k. 25K/23/2010-511 zo dňa 11.05.2012, povolil
vstup Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR,
Nová ulica 13, Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Hlohovec, Podzámska 39, 920 01
Hlohovec, v rozsahu pohľadávok vo výške 19.672,46 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
08.06.2012.
V Trnave, dňa 12.06.2012
JUDr
. Dagmar Valocká
ca

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.6.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K007879
Spisová
značka:
OZNAM

25K/36/2010

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Hanšut, nar.
11.6.1962, Ľadová 8, 919 34 Biely Kostol, správcom ktorého je: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 25K/36/2010-168 zo dňa 11.05.2012, povolil vstup
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I , IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484, v rozsahu pohľadávok vo výške 4.404,14 eur.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 08.06.2012.
V Trnave, dňa 12.06.2012
JUDr
. Dagmar Valocká
sudc
a
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.6.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K007880
Spisová
značka:

3K/5/2012

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FAPILUS, spol. s r.o., so sídlom Garbiarska
2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 440 418, právne zastúpeného: FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.,
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 861 251, takto
rozhodol
Konkurzné konanie dlžníka FAPILUS, spol. s r.o., so sídlom Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 440 418 pre nedostatok majetku z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa doručenia tohto
uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina. V odvolaní je potrebné
uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
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Okresný súd Žilina dňa 12.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007881
1K/5/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVIS RK, s.r.o., A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 735 205, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so
sídlom kancelárie: Dončova 9, 034 01 Ružomberok, o návrhu navrhovateľa: EXPERATA, a.s.,
Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 259 18 940, zastúpeného: JUDr.
Jánom Repáňom, advokátom, M. R. Štefánika 25, Martin, na vstup do konania, v časti o odvolaní
navrhovateľa proti uzneseniu o odmietnutí podania, takto
rozhodol
Navrhovateľovi: EXPERATA, a.s., Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČO: 259 18 940, p o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: BEK
Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava, IČO: 31 364 951, a to v rozsahu všetkých
zistených pohľadávok, ktoré tomuto veriteľovi zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania.
Veriteľovi: BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava, IČO: 31 364
951, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K007882
3K/19/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HSV Oravská priehrada spol. s
r.o., so sídlom Ústie 52, 028 01 Trstená, IČO: 31 583 369, správcom ktorého je Mgr. Lubomír Kadura,
so sídlom kancelária Dolný Val 7, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu. Okrem pravidelných správ je správca súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v
úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení
účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich
dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca
informoval
je správca povinný doručiť do súdneho
Sekcia
edičnýchsúd,
činností
spisu jej fotokópiu, vrátane prípadných Redakcia
príloh. Obchodného vestníka
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účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcureštrukturalizácie
a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do desiatich
dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho
spisu jej fotokópiu, vrátane prípadných príloh.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné(§ 198 ods.1 z.č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 11.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007883
Spisová
značka:

3K/11/2010

Okresný súd Žilina, v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: iQvolution Services
Slovakia, s.r.o., so sídlom Internátna 18, 010 08 Žilina, IČO: 36 438 669, správcom ktorého je: Ing.
Marian Mikuš, so sídlom Nešporova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Mariana Mikuša, so sídlom kancelárie Nešporova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, z
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 12.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007884
Spisová
značka:

2K/8/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - veriteľky: Aleny Junekovej, nar. 06.06.1952, bytom
Jedlíková 15, 010 15 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníčky: Mgr. Adriany
Haviarovej, nar. 10.11.1974, bytom Kempelenova 41, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníčke: Mgr. Adriane Haviarovej, nar. 10.11.1974, bytom
Kempelenova 41, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Sekcia edičných činností
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zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sareštrukturalizácie
na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Žilina dňa 12.6.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007885
Spisová
značka:

3K/21/2009

Okresný súd Žilina, vo veci zrušeného konkurzu úpadcu: RUBA, s.r.o., so sídlom E. P. Bárdoša 216,
027 32 Habovka, IČO: 36 375 411, správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie
Nešporova 1310/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Mariana Mikuša, so sídlom kancelárie Nešporova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, z
funkcie správcu úpadcu: RUBA, s.r.o., so sídlom E. P. Bárdoša 216, 027 32 Habovka, IČO: 36 375 411.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 12.6.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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K007846
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 46K/142/2005-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMONT-družstvo " v konkurze"
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 757
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

Upovedomenie
o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu

Úpadca : AUTOMONT, družstvo „ v konkurze“, Gen. Miloša Vesela 83, Ružomberok
č.k. : 46K/142/2005-Kl
Správca konkurznej podstaty : JUDr. Anna Machajdová, Budovateľská 516/2, Turany

Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správkyňa konkurznej podstaty
predložila súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov
správcu ( ďalej len správu ), ktorá bola súdu doručená dňa 28.5.2012 v znení jej doplnenia a úpravy
doručenej súdu 14.6.2012 .
Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 22. júna 2012. Konkurzní
veritelia a úpadca sú oprávnení podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej
tabuli na konkurzný súd.

V Banskej Bystrici, dňa 14. júna 2012
JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

K007847
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 51-24K 142/95-Že
Sekcia edičných činností
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje opravné uznesenie:

Deň vydania: 19. júna 2012
Poľnohospodárske výrobné a
obchodné družstvo DOmaniža " v
konkurze", Domaniža

00 200 051

51 - 24 K 142/95 – Že - 1340

OPRAVNÉ
ROZVRHOVÉ UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža – „v konkurze", Domaniža, IČO:
00 200 051 o rozdelení výťažku, takto
rozhodol:
Rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51 - 24 K 142/95 – Že – 1331 zo dňa 31.
mája 2011 o p r a v u j e vo výroku uznesenia bod č. VI. tak, že má správne znieť:

VI.

Pohľadávky tretej triedy podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZKV

por. č.
1)
SLOVNAFT, a. s. , Vlčie hrdlo 1, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom BENZINOL, a. s.,
Mlynské Nivy č. 48, Bratislava) – pohľadávka 20.863,26 € (628.526,65 Sk) uspokojuje sa vo výške
5.001,33 €,
2)
Orávik František, Prečín 264 – pohľadávka 2.686,38 € (80.930,– Sk) uspokojuje sa vo výške
643,98 €,
5)
Wirgha Vladimír JUDr., Okružná 1424/20, Púchov – pohľadávka 779,39 € (23.480,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 186,84 €,
6)
ZUNIVO, a. s., Tatranská 298, Považská Bystrica (pôvodne uplatnená veriteľom PRIMA ZDROJ
Púchov, a. s., Trenčianska 1279, Púchov) - pohľadávka 363,47 € (10.950,– Sk) uspokojuje sa vo
výške 87,13 €,
8)
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava – pohľadávka 507,07 € (15.276,– Sk) uspokojuje sa
vo výške 121,55 €,
9)
Legéň Vladimír Mgr., advokát, Centrum 1/1, Považská Bystrica – pohľadávka 1.062,81 €
(32.018,20 Sk) uspokojuje sa vo výške 254,78 €,
11)

OMEGA ASSET MANAGEMENT, s. r. o, Seberíniho 9, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom
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11) OMEGA ASSET MANAGEMENT, s. r. o, Seberíniho 9, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom
Konsolidačná banka, š. p. ú, Bratislava) – pohľadávka 162.957,44 € (4.909.255,70 Sk) uspokojuje sa
vo výške 39.064,06 €,
15) OMEGA ASSET MANAGEMENT, s. r. o., Seberíniho 9, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, pobočka Považská Bystrica, Námestie A.
Hlinku 23/28, Považská Bystrica) – pohľadávka 785.564,28 € (23.665.909,50 Sk) uspokojuje sa vo
výške 188.315,02 €,
16) Gent Danubia s. r. o., Kozia 28, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom Agrozet Zvolen, spol. s
r. o., Lieskovská cesta 24, Zvolen) – pohľadávka 719,58 € (21.678,– Sk) uspokojuje sa vo výške
172,50 €,
17) Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, Považská Bystrica (pôvodne uplatnená
veriteľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie š. p., Žilina, Bôrická cesta 107, Žilina) – pohľadávka
61.389,23 € (1.849.411,84 Sk) uspokojuje sa vo výške 14.716,19 €,
18) Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalúpkova 9, Bratislava – pohľadávka 371,36 € (11.187,50 Sk)
uspokojuje sa vo výške 89,02 €,
19) Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava – pohľadávka 29.548,97 €
(890.192,15 Sk) uspokojuje sa vo výške 7.083,46 €,
23) OSIVO, a. s., Kalinčiakova 2391, Zvolen – pohľadávka 14.820,52 € (446.483,– Sk) uspokojuje
sa vo výške 3.552,77 €,
24) Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát ochrany vôd, Žilina, Legionárska 5, Žilina
– pohľadávka 265,55 € (8.000,– Sk) uspokojuje sa vo výške 63,66 €,
25a) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnená
veriteľom Slovenská poisťovňa, Strakova 1, Bratislava, Odštepný závod Zvolen, Nám. SNP 98/2,
Zvolen) – pohľadávka 102.113,16 € (3.076.261,– Sk) uspokojuje sa vo výške 24.478,51 €
25b) ARS Slovakia a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnená veriteľom Slovenská
poisťovňa, Strakova 1, Bratislava, Odštepný závod Zvolen, Nám. SNP 98/2, Zvolen) – pohľadávka
4.014,47 € (120.940,– Sk) uspokojuje sa vo výške 962,35 €,
26) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava – pohľadávka 2.947,49 € (88.796,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 706,57 €,
27) OSEVA, a. s., Potoční 1436, Bzenec, Česká republika – pohľadávka 1.747,29 € (52.639,– Sk)
uspokojuje sa vo výške 418,86 €,
29) Mesto Žilina, Predmestská 1, Žilina – pohľadávka 119,13 € (3.589,– Sk) uspokojuje sa vo výške
28,56 €,
31) Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (pôvodne uplatnená veriteľom
Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik, Ulica republiky č. 5, Žilina) – pohľadávka 4.691,99
€ (141.351,– Sk) uspokojuje sa vo výške 1.124,76 €,
32) Hlucháňová Oľga Ing. Bc., súdna exekútorka, Exekútorský úrad, A. Hlinku 25/30, Považská
Bystrica – pohľadávka 28,08 € (846,– Sk) uspokojuje sa vo výške 6,73 €,
33) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (pôvodne uplatnená
veriteľom Štátny zdravotný ústav Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1130/50, Považská
Bystrica) – pohľadávka 57,36 € (1.728,– Sk) uspokojuje sa vo výške 13,75 €,
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34) Krčmárik Vladimír, Domaniža 410, Krčmárik Ondrej, Domaniža 334 – pohľadávka 125,11 €
(3.769,– Sk) uspokojuje sa vo výške 29,99 €,
36) Třinecké železárny, a. s., Prumyslová 1000, Třínec - Staré Město, Česká republika – pohľadávka
9.928,63 € (299.110,– Sk) uspokojuje sa vo výške 2.380,09 €,
38) Martišík Jozef JUDr., súdny exekútor, Exekútorský úrad, Samoty 1061, Púchov – pohľadávka
72,66 € (2.189,– Sk) uspokojuje sa vo výške 17,42 €,
40) Považské strojárne, a. s., Robotnícka ul., Považská Bystrica – pohľadávka 842,49 € (25.381,–
Sk) uspokojuje sa vo výške 201,96 €,
42) CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGMENT, a. s., Opatovská 4, Praha 1, Česká
republika (pôvodne uplatnená veriteľom Poľnobanka a. s., Vajnorská 21, Bratislava) – pohľadávka
45.318,67 € (1.365.270,37 Sk) uspokojuje sa vo výške 10.863,77 €.

V ostatných častiach výrok rozvrhového uznesenia zo dňa 31. mája 20012 z o s t á v a
nený.

nezme

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať na NS SR
prostredníctvom tunajšieho súdu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti
ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Banskej Bystrici, dňa 14. júna 2012

JUDr. Eva

ŽELEZNÍKOVÁ

sudca
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