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 154/2012

Deň vydania: 10. augusta 2012

K010148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLOBE METAL & FINANCE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl.armády 3/1697, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 398 357
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2012 S647
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: obchodnej spoločnosti GLOBE METAL & FINANCE, a.s., so sídlom Čsl. armády
3/1697, 036 57 Martin, IČO: 36 398 357, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. 1.
schôdzu veriteľov na deň 01. 10. 2012 o 10. 00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na ul. M.
Rázusa 14, 010 01 Žilina, s týmto programom:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze.
3. Voľba veriteľského výboru.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR.
4. Záver
Pri prezentácii konanej od 9.15 do 10.00 hod. veritelia preukazujú svoju totožnosť :
FO : občianskym preukazom, cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom totožnosti,
FO - podnikateľ : aktuálnym výpisom zo ŽR a občianskym preukazom, cestovným pasom, alebo iným
uznávaným dokladom totožnosti,
PO : aktuálnym výpisom z OR alebo iného registra a občianskym preukazom, cestovným pasom,
alebo iným uznávaným dokladom totožnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
Zástupca veriteľa predloží plnú moc resp. poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s občianskym
preukazom, cestovným pasom, alebo iným uznávaným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.
V prípade zastupovania FO-podnikateľa alebo PO tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR či iného
registra.
V Žiline dňa 6. 8. 2012
JUDr. Václav Jaroščiak, správca

K010149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZAPOM, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká 27, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 264 989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín

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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Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a
Deň vydania: 10. augusta 2012
reštrukturalizácie
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2012 S314
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
OV 154/2012

Hnuteľné veci:
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA COMBI 1,4, EČV: DS-271DK, rok výroby: 2001, VIN:
TMBJB16YX13188544, farba: strieborná metalíza svetlá, stav: pojazdné
Hodnota v EUR: 2 500,00 €

Nákladné vozidlo zn. LIAZ, druh: sklápacia, EČV:
TNL150261K2DA0762, farba: modrá, stav: pojazdné

DS-237DK,

rok

výroby:

1989,

VIN:

Hodnota v EUR: 3 500,00 €

Nákladné vozidlo zn. TATRA 815, druh: sklápacia, EČV: DS-431BU, rok výroby: 1984, VIN: 18837105,
farba: červená, stav: pojazdné
Hodnota v EUR: 5 000,00 €

Nákladné vozidlo zn. FIAT DOBLO CARGO 1,6 l, druh: skriňová, EČV: DS-236DK, rok výroby: 2002,
VIN: ZFA22300005128587, farba: šedá metalíza, stav: pojazdné
Hodnota v EUR: 2 000,00 €

Nákladné vozidlo zn. LIAZ, druh: valníková, EČV:
TNG11003146CF0244, farba: červená, stav: pojazdné

DS-273DK,

rok

výroby:

1987,

VIN:

Hodnota v EUR: 5 000,00 €

Tehly TermoBRIK 380 PD - 300 ks, hodnota v EUR: 588,00 €
Zámková dlažba - cca. 10 m2, hodnota v EUR: 100,00 €
Kovové lešenie pojazdné - interiérové, variabilita v zostavení max. do výšky 4 m, šírka 1,20 m, dĺžka
2,5 m, hodnota v EUR: 1 000,00 €
Prenosné oplotenie 150 - 200 m, spojky, podpery, hodnota v EUR: 7 000,00 €
Stavebné železo - roxory 2 - 2,5 m/16 - 18 mm, hmotnosť: cca. 200 kg, hodnota v EUR: 100,00 €
Stavebný výťah s plošinou do výšky 4 - 5 poschodia, rozmery plošiny: cca. 3,5 m x 1,20 m, hodnota v
Sekcia edičných činností
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Stavebný výťah s plošinou do výšky 4 - 5 poschodia, rozmery plošiny: cca. 3,5 m x 1,20 m, hodnota v
EUR: 500,00 €
OV 154/2012

Spolu hnuteľné veci: 27 288,00 €

Peňažné pohľadávky:
Dlžník: GASSTAV SK, s. r. o., Záhumenná 546/32, Slovenský Grob, IČO: 45 270 651
Celková suma: 10 300,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradená faktúra za vykonané stavebné práce v obytnej zóne
"MONARI" Slovenský Grob

Dlžník: Clevis, a. s. v konkurze, Karadžičova 35, Bratislava, IČO: 35 685 085
Celková suma: 23 998,66 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: kúpa pohľadávky od spoločnosti Eurobeton Plus, s. r. o.

Dlžník: GASSTAV SK, s. r. o., Záhumenná 546/32, Slovenský Grob, IČO: 45 270 651
Celková suma: 74 573,36 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: vykonané stavebné práce v obytnej zóne "MONARI" Slovenský
Grob
Spolu peňažné pohľadávky: 108 872,02 €

Pohľadávka z účtu:
Účet rezervného fondu č. 2650022016/1100, hodnota v EUR: 2,38 €

Iná majetková hodnota:
Stav pokladne v mene EUR: 60,91 €
Stav pokladne v mene CZK = 155,50 Kč: 6,15 €
Stravovacie poukážky v hodnote 2,85 € v počte 2 ks: 5,70 €
Spolu iné majetkové hodnoty: 72,76 €

Celková hodnota majetku úpadcu: 136 235,16 €
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K010150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2012 S1552
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26 v Nitre v
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 07.00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese správcu alebo elektronickou poštou
na adrese: siks@zoznam.sk.
V Nitre, 06.08.2012
Mgr. Roman Szeif, zástupca kancelárie

K010151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Lacíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 692/142, 95605 Radošina Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1972
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Návrh na rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
Konkurznú podstatu spolu so súpisovou hodnotou tvorí majetok zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo
č. 61B/2011 zo dňa 29.03.2011. Nezabezpečená podstata podľa LV č.1299 pre
k.ú. Jelenec, obec Jelenec, okres Nitra. Úpadca bol vlastníkom pozemkov p.č. 2346/1 o výmere 294
m² ako vinica, p.č. 2346/3 o výmere 126 m² ako záhrady, p.č. 2346/11 o výmere 42 m² ako zastavané
plochy a nádvoria a stavby s.č.48 na p.č. 2346/111 ako pivničný domček v spoluvlastníckom podiele
½.
Zabezpečeným veriteľom schválené pohľadávky proti oddelenej podstate spolu: 4257,28 €
Zabezpečeným veriteľom schválený návrh na rozvrh speňaženého majetku oddelenej podstaty
spolu: 5500 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu: 711,16 €
Zo speňaženia nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu pre nezabezpečených veriteľov
je suma (1000-711,16) = 288,84 €.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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V konkurze speňažený majetok spolu: 6500 €
V konkurze pohľadávky proti podstate spolu: 4968,44 €
Súdny poplatok spolu: 130 €
Po odpočítaní schválených pohľadávok proti podstate, odpočítaní súdneho poplatku
a odpočítaní odmeny správcu, v konečnom rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
navrhujem :
p.č.
1/C
2/Č
3/D
4/E
5/E
6/G
7/I
8/K
9/K
10/O
11/P
12/P
13/P
14/S
15/S
16/S
17/S
18/Š
19/T
20/T
21/U
22/U
23/V

0bch.meno/sídlo/IČO
Consumer Finance Holding, a.s.Hlavné námestie 12
Kežmarok,
IČO: 35923130
Československá Obchodná banka, a.s. Michalská 18
Bratislava,
IČO: 36854140
DOVERA ZP,a.s., Eistenova 25
Bratislava,
IČO:359424436
ESSOX SK, s.r.o,Cesta na Senec 2/A
Bratislava,
IČO: 35978881
EURO Providus, a.s. Dunajská 15/A
Bratislava, IČO:35962682
GE Money, a.s.Bottova 7
Bratislava,
IČO: 17324220
ING Životná Poisťovňa,a.s., Trnavská cesta 50/B
Bratislava, IČO: 35691999
KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group
Štefánikova 8, Bratislava,
IČO: 31595545
Kooperatíva poisťovňa a.s. Viena Insurance Group 4
Štefanovičova 4, Bratislava,
IČO: 00585441
Obec Radošina, Školská 416
Radošina,
IČO: 00311014
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25
Bratislava,
IČO: 35807598
Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B
Bratislava,
IČO: 31340890
Prvá Stavebná sporiteľňa , Bajkalská 30
Bratislava,
IČO: 31335004
Slovenská Pošta, Partizánska cesta 9
Banská Bystrica, IČO: 36631124
Slovenská republika DR SR BB, DÚ Topoľčany
Krušovská 89, Topoľčany,
IČO: 00634816
Slovenská Sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48
Bratislava,
IČO: 00151653
Sociálna poisťovňa so sídlom v BA, pobočka TO
Nám. M.R.Štefánika 2269/18, IČO: 30807484
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8
Bratislava,
IČO: 31749542
Telefónica O2 Slovakia,s.r.o., Eisteinova 24
Bratislava, IČO: 35848863
TELERVIS Plus,a.s. , Staré Grunty 7
Bratislava,
IČO: 35717769
UNION Poisťovňa, a.s., Bajkalská 29A
Bratislava,
IČO: 31322051
Union Zdravotná poisťov. a.s., Bajkalská 29A
Bratislava,
IČO: 36284831
Všeobecná ÚB, a.s., Mlynské Nivy 1
Bratislava,
IČO: 31320155

Rozvrh
0
56,08
1,12
0
2,30
13,29
0,16
0,06
0,10
0
9,87
10,37
21,47
0,71
2,38
5,90
2,56
51,81
0,35
2,79
0,42
0,63
106,47

Určujem 15 dňovú lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu v súlade s § 101 ods.1 ZKR.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu
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K010152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovtruck Trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 312
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Návrh na konečný rozvrh pre nezabezpečený ch veriteľov
Majetok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty:
názov
č.ú.
bankový účet
6624221001/1111
bankový účet
1829265056/0200
bankový účet
2620758372/1100
bankový účet
6624221028/1111
bankový účet
40036166968/7500
bankový účet
226841523/7500
bankový účet
4400002900/3100
bankový účet
4400002900/3100
pokladňa
Prenájom priestorov
Pohľadávky do I. schôdze veriteľov
Úrok v banke
Spolu s

EUR
430,98
177,85
-31,32
-21,01
-163177,28
-142,32
0
-95005,86
138,52
6000
3389,84
10,22

súpisová hodnota
430,98
177,85
0
0
0
0
0
0
138,52
6000
3389,84
10,22
10137,41 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate do I. schôdze spolu : 9965,26 Eura
Pohľadávky proti všeobecnej podstate po výmene správcu: 1917,09 Eura
Zo speňaženého majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty vo výške 10.137,41
eura, po odpočítaní nákladov správcu do 1. Schôdze vo výške 9965,26 Eura a po výmene správcu
v podiele, na konečný rozvrh ostáva čiastka 0 Eura.
Zabezpečenými veriteľmi schválené pohľadávky proti oddelenej podstate spolu: 145559,61 Eura
Zabezpečenými veriteľmi chválený návrh na konečný rozvrh zo speňaženého majetku spolu:
401533,20 Eura
Súdny poplatok spolu: 3319,39 Eura
Určujem 15 dňovú lehotu na schválenie návrhu na konečný rozvrh v súlade s § 101 ods.1 ZKR
a súčasne Vás žiadam o oznámenie čísla účtu, kde má byť čiastka uhradená.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K010153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v
konkurze“

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36030023
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2011 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 49,92 EUR
Dlžník: Peter Krpelán, Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 2012000017

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 4,64 EUR
Dlžník: Bc. Katarína Krpelánová, Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 2012000018

Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 9,- EUR
Dlžník: Bc. Katarína Krpelánová, Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica
Právny dôvod vzniku: úhrada faktúry č. Fa 2012000

Prvá arbitrážna k.s.
správca Úpadcu
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K010154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1953

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 154/2012

Deň vydania: 10. augusta 2012

Obchodné meno správcu:

PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/29/2012 S 1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
Ivan Baláž, nar. 11.06.1953, bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky, č.k..: 31K/29/2012
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): dátum nar.: 11.06.1953
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v
skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil
Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Ivan Baláž, nar.
11.06.1953, bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31K/29/2012, zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 07.09.2012 o 12,oo hodine, do kancelárie správcu
na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra,
Program schôdze veriteľov:
1/
Otvorenie schôdze
2/
Správa o činnosti a stave konkurzu
3/
Rozhodovanie o výmen správcu podľa ust. § 36 ZKR
4/
Voľba zástupcu veriteľov
5/
Diskusia a záver
Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby predložia aktuálny výpis z OR OS a v prípade zastúpenia
predložia aj overenú plnú moc.
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K010155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Budáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 42, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.1.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Selvek
Sídlo správcu:
Němcovej 30, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/75/2011 S-1524
Spisová značka súdneho spisu:
26K/75/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ
Pohotovosť, s.r.o.

Prihlásená suma
1391,63 EUR

JUDr. Róbert Selvek

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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Správca

K010156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Ing.Jana Harbutová bytom Sládkovičova 697/2, Nitrianske Pravno zvoláva podľa
ust. § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v
Trenčíne dňa 27.9.2012 o 10,00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Trenčíne, 7.8.2012
JUDr.Darina Válková, správca

K010157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznamuje veriteľom úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky
veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP a.s. pob. Trenčín, 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
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Deň vydania: 10. augusta 2012
reštrukturalizácie
veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP a.s. pob. Trenčín, č.ú.:
5031374219/0900. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
OV 154/2012

V Trenčíne, 7.8.2012.
JUDr.Darina Válková, správca

K010158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEKRIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 138 170
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01
Piešťany, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: PEKRIS, s.r.o., so sídlom Pažitná 7,
927 01 Šaľa, IČO: 34 138 170, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: OKNOPLAST, s.r.o., 935 31 Dolná Seč 170, IČO: 36 543 110,
ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej výške 75.539,77 €. Uvedená pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K010159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodársko-obchodné
družstvo "Lúčnica", družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčnica nad Žitavou -, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 515 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2011 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A z piateho zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 32K/40/2011
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2011 S 1316
Obchodné meno úpadcu: Poľnohospodársko - obchodné družstvo „Lúčnica“, družstvo, Lúčnica
nad Žitavou

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 154/2012

Deň vydania: 10. augusta 2012

IČO úpadcu: 00 515 779
Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
Dátum konania:03.08.2012 (písomné hlasovanie)
Prítomní:

1)
Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 01.08.2012 v zastúpení JUDr. Peter Miššík – podpredseda
predstavenstva a Ing. Ľudovít Martinovič – prokurista (v zmysle prílohy)
2)
Člen VV:Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v mene ktorej koná JUDr. Beáta Ivanová, na
základe poverenia, písomné hlasovanie e-mailom zo dňa 01.08.2012
(v zmysle prílohy)
a)
Člen VV:Bujdáková Rozália, zast. Mgr. Petrom Podolským, na základe splnomocnenia –
písomné hlasovanie e-mailom zo dňa 03.08.2012
(v zmysle prílohy)
Program:
1)

Otvorenie.

2)

Uloženie nového záväzného pokynu.

3)

Záver.

K bodu 1) Otvorenie: V zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
v znení neskorších predpisov: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne
zaslaním svoho hlasovania predsedovovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“ Predseda VV
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.

K bodu 2) Uloženie nového záväzného pokynu:Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 19.06.2012,
sp. zn. 32K/40/2011-998 4111228276, zrušil uznesenie č. 1 veriteľského výboru zo dňa 05.04.2012,
ktorým veriteľský výbor uložil správcovi konkurznej podstaty JUDr. Fadi Fardousovi záväzný pokyn na
speňažovanie majetku všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty v konkurznom konaní úpadcu
Poľnohospodársko-obchodné družstvo „Lúčnica“, družstvo, so sídlom 951 88 Lúčnica nad
Žitavou, IČO: 00 515 779. Z dôvodu, aby znenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku
všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty nebolo v rozpore s názorom Okresného súdom Nitra
vysloveným v zrušujúcom uznesení, člen veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s. navrhol
hlasovanie o udelení nového záväzného pokynu na speňaženie majetku zahrnutého do všeobecnej a
oddelenej konkurznej podstaty menovaného úpadcu. V súvislosti s uvedeným člen veriteľského výboru
a predseda veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s. e-mailom dňa 01.08.2012 a listom zo
dňa 02.08.2012 požiadal členov veriteľského výboru v predmetnom konkurze o hlasovanie
veriteľského výboru vo veci udelenia nového záväzného pokynu na speňaženie majetku zahrnutého
do všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodársko-obchodné družstvo
„Lúčnica“, so sídlom Lúčnica nad Žitavou. Súčasne v žiadosti o písomné hlasovanie členov VV
poučil, že za platné hlasovanie sa bude považovať hlasovanie zaslané predsedovi VV e-mailom.
Návrh nového záväzného pokynu:

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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Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, predseda VV,navrhol
uložiť správcovi konkurznej podstaty nový záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej
a oddelenej konkurznej podstaty úpadcu nasledovne:
„Správca osloví troch súdnych znalcov vedených v Zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR na vypracovanie cenovej ponuky
za
znalecký posudok na ocenenie majetku všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty. Správca
následne vyberie znalca, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za vypracovanie znaleckého posudku.
Po vypracovaní znaleckého posudku ukladáme záväzný pokyn speňažiť majetok
všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty úpadcu ako podnik v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. b) ZKR, a to poveriť predajom majetku dražobníka vykonávajúceho dražobnú činnosť
podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
V tejto súvislosti správca písomne osloví 3 dražobné spoločnosti, a to spoločnosť Dražobná
spoločnosť, a.s., so sídlom Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 849 703, spoločnosť DUPOS
dražobná, spol. s r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 233 935
a spoločnosť Dražba s.r.o., so sídlom Mudroňova 63, 811 03 Bratislava, IČO: 35 951 231 na
predloženie písomných ponúk v zapečatených obálkach s podmienkami vykonania dražby. Po
obdržaní písomných ponúk od menovaných dražobných spoločností, správca požiada o zvolanie
zasadnutia veriteľského výboru, na ktorom sa otvoria zapečatené obálky a veriteľský výbor vyberie
dražobnú spoločnosť, ktorá správcovi doručí najvýhodnejšiu ponuku na vykonanie dražby.
Cena najnižšieho podania v I. kole dražby sa bude rovnať 100 % znaleckej ceny s možnosťou
zníženia najnižšieho podania na 90 % znaleckej ceny.
V prípade neúspešného prvého kola dražby, správca požiada príslušný orgán o uloženie
záväzného pokynu na ďalší postup.“

Bolo uskutočnené hlasovanie, na základe písomného hlasovania, vo veci uloženia nového
záväzného pokynu na speňaženie majetku zahrnutého do všeobecnej a oddelenej konkurznej
podstaty úpadcuPoľnohospodársko-obchodné družstvo „Lúčnica“, družstvo, so sídlom 951 88
Lúčnica nad Žitavou, v zmysle návrhu SK, a.s.:

Výsledky písomného hlasovania členov VV:
ZA: 3 hlasy, 100 % hlasov
Slovenská konsolidačná, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Bujdáková Rozália
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1:

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
reštrukturalizácie

OV 154/2012

Deň vydania: 10. augusta 2012

Veriteľský výbor úpadcu Poľnohospodársko-obchodné družstvo „Lúčnica“, družstvo,
so sídlom
951 88 Lúčnica nad Žitavou, IČO: 00 515 779, vo veci udelenie nového záväzného pokynu na
speňaženie majetku zahrnutého do všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty menovaného
úpadcu, udeľuje správcovi nový záväzný pokyn nasledovne:

„Správca osloví troch súdnych znalcov vedených v Zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR na vypracovanie cenovej ponuky za znalecký
posudok na ocenenie majetku všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty. Správca následne vyberie
znalca, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za vypracovanie znaleckého posudku.
Po vypracovaní znaleckého posudku ukladáme záväzný pokyn speňažiť majetok
všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty úpadcu ako podnik v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. b) ZKR, a to poveriť predajom majetku dražobníka vykonávajúceho dražobnú činnosť
podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
V tejto súvislosti správca písomne osloví 3 dražobné spoločnosti, a to spoločnosť Dražobná
spoločnosť, a.s., so sídlom Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 849 703, spoločnosť DUPOS
dražobná, spol. s r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 233 935
a spoločnosť Dražba s.r.o., so sídlom Mudroňova 63, 811 03 Bratislava, IČO: 35 951 231 na
predloženie písomných ponúk v zapečatených obálkach s podmienkami vykonania dražby. Po
obdržaní písomných ponúk od menovaných dražobných spoločností, správca požiada o zvolanie
zasadnutia veriteľského výboru, na ktorom sa otvoria zapečatené obálky a veriteľský výbor vyberie
dražobnú spoločnosť, ktorá správcovi doručí najvýhodnejšiu ponuku na vykonanie dražby.
Cena najnižšieho podania v I. kole dražby sa bude rovnať 100 % znaleckej ceny s možnosťou
zníženia najnižšieho podania na 90 % znaleckej ceny.
V prípade neúspešného prvého kola dražby, správca požiada príslušný orgán o uloženie
záväzného pokynu na ďalší postup.“

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

je

Vzhľadom na skutočnosť, že za uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia majetku
zahrnutého do všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodársko-obchodné
družstvo „Lúčnica“, družstvo, so sídlom 951 88 Lúčnica
nad Žitavou, IČO: 00 515 779,
hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru,veriteľský výbor prijal uznesenie o uložení
záväzného v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk
členov VV doručených SK, a.s. ako predsedovi VV formou e-mailu) Okresnému súdu Nitra a
správcovi JUDr. Fadi Fardousovi.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Fadi Fardousa zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť
v Obchodnom vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 03.08.2012
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :Slovenská konsolidačná, a.s.,Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Ing. Jana Šírová

K010160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMUS PETRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 398/6, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 461
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno:

DOMUS PETRA, s. r. o.

Spisová značka súdneho spisu:

3R/8/2011

Spisová značka správcovského spisu:

3R/8/2011 S 1206

Miesto konania:

Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Termín:

03.08. 2012

Prítomní:
a)

správca:

JUDr. Martin Sečanský

b)

členovia veriteľského výboru:

1. Všeobecná úverová banka, a. s.
2. Arkádia TN, a. s.
3. Bc. Jozef Pavlovič
podľa prezenčnej listiny.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Program schôdze:

1. Prezentácia a otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver

1.

Prezentácia a otvorenie zasadnutia:

00
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 13 h podľa prezenčnej listiny. Zasadnutia sa zúčastnili
členovia veriteľského výboru tak ako boli zvolení na 1. schôdzi veriteľov, ktorá sa konala 27.04.2012.
Zasadnutie viedol jeho 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 výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná
väčšina jeho členov.

2.

Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu:

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že dlžník predložil v zákonných lehotách
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu. Zároveň konštatoval, že všetci členovia veriteľského
výboru obdržali rovnopis príp. fotokópiu tohto návrhu. Následne zástupca dlžníka informoval členov
veriteľského výboru o obsahu a detailoch záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu a
odpovedal na otázky členov veriteľského výboru a vyjadroval sa k ich pripomienkam. Vzhľadom na
vznesené pripomienky a výhrady zo strany člena veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.
s.-, ktorý je zároveň jediným zabezpečeným veriteľom a najväčším veriteľom dlžníka, predseda
veriteľského výboru požiadal prítomných o zváženie či veriteľský výbor určí dlžníkovi lehotu na
prepracovanie reštrukturalizačného plánu. Po zosumarizovaní a spísaní jednotlivých výhrad
a pripomienok, členovia veriteľského výboru súhlasili s určením 15 dňovej lehoty dlžníkovi na
prepracovanie plánu. Následne dal predseda veriteľského výboru o návrhu na určenie 15 dňovej lehoty
na prepracovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu hlasovať. Za to, aby veriteľský výbor
prijal uznesenie v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor určuje dlžníkovi
reštrukturalizačného plánu.“

lehotu

15

dní

na

prepracovanie

hlasovali:

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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1. Arkádia TN, a. s.
2. Bc. Jozef Pavlovič

Proti tomu, aby veriteľský výbor prijal uznesenie v uvedenom znení hlasovali:

Nikto

Zdržal sa:

1. Všeobecná úverová banka, a. s.

Hlasovanie:
Za:

2 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

1 hlas

Po skončení hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor prijal
nasledovné

u z n e s e n i e:

Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu.

3.

Záver:

Keďže program prvého zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, predseda veriteľského výboru
15
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 14 h ukončil.

V Bratislave dňa 03.08.2012

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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Bc. Jozef Pavlovič

K010161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislavská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 213, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2010S1158
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Uznesením Okresného súdu v Prešove číslo 1K/16/2009-36 zo dňa 03.01.2011, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 5B/2011 dňa 10.01.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníčky
Heleny Stanislavskej, nar. 12.11.1957, bytom Sedliská 213, 094 09 Sedliská a ustanovil ma
správcom konkurznej podstaty úpadcu a otvoril malý konkurz.
Zástupcom veriteľov bol zvolený p. Jozef Širák, bytom Mierová 1908/56, Humenné.
Dňa 1.8.2012 sa v Humennom zo začiatkom o 10.00 hod. uskutočnilo zasadnutie veriteľského výboru
– zástupcu veriteľov. Prítomný zástupca veriteľov a konkurzný správca Ing. Štefan Tichý.
Správca podal zástupcovi veriteľov správu o stave konkurzného konania. V správe referoval o výške
zrážaných finančných prostriedkov zo mzdy úpadcu, oboznámil zástupcu veriteľov zo stavom
finančných prostriedkov vo všeobecnej podstate a nákladoch konkurzného konania. Zároveň predložil
zástupcovi veriteľov výsledky speňaženia majetku úpadcu.
Zástupca veriteľov zobral na vedomie predloženú správu. Zároveň udelil správcovi pokyn pri ďalšom
postupe pri speňažovaní majetku úpadcu zrážkami zo mzdy. Ďalšie zasadnutie odporučil zástupca
veriteľov na mesiac 12/2012. Na uvedenom zasadnutí zástupca veriteľov očakáva od správcu návrh
konečného rozvrhu výťažku v konkurze.
Zápisnicu spísal: Ing. Štefan Tichý

K010162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Satinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2012S1394
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – zrážky z dôchodku jún 2012 v sume 107,71,- €,
(zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou.), Register: neuvedené, Súpisová hodnota majetku celkom : 107,71€.
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
353,23,-€.
JUDr. Miroslava Žitníková
správca

K010163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CHELOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 572 003
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K 20/2012 S405
Spisová značka súdneho spisu:
3K 20/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: CHELOS
s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 572 003, (ďalej len „úpadca“) Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 3K/20/2012 zo dňa 16.07.2012 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: CHELOS s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic,
IČO: 45 572 003, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court in Bratislava, No. 3K/20/2012 dated 16th July 2012 bankruptcy was declared on the
Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 25.7.2012.
The bankruptcy was declared on 25th July 2012.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovenská republika, k sp. zn. 3K/20/2012.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva
Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District
Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 3K/20/2012.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii
na internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has
to be filled in a special registration form. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied.
The claim has to be registered in the Euro currency.

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).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but
creditor cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a
proportional satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds
included in the schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the
Commercial Journal after the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes
registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the creditor and the
registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

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).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised

Sekcia edičných činností
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In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).
OV 154/2012

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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy
proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a
creditor can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization
of property, which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors can be
performed only in the extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is
secured (§ 28, section 7 ZKR).

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).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is
disregarded from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched
substance as a result of not registered secured claim and such right may be exercised against the
substance as a claim against substance which is being satisfied after satisfaction of all other claims
against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
oznámiť to písomne správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
OV 154/2012

Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the
Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate
and in writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K010164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Satina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Lánska 935/31, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2012S1393
Spisová značka súdneho spisu:
29K/4/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
Popis: V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. – zrážky z dôchodku jún 2012 v sume 183,26,- €,
(zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou.), Register: neuvedené, Súpisová hodnota majetku celkom : 183,26,-€.
Popis: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
366,33,-€.
JUDr. Vladimír Žitník
správca

K010165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Buzitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzitka 1, 985 41 Buzitka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 558 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 52/2010 S 1346
Spisová značka súdneho spisu:
1K 52/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Eva Chromčíková, správca úpadcu –Roľnícke družstvo Buzitka, so sídlom 985 41 Buzitka, IČO:
31 558 445 zvoláva schôdzu veriteľov na deň 30. augusta 2012 o 10,00 hodine (prezentácia od 09,30
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Konkurzy a
Deň vydania: 10. augusta 2012
reštrukturalizácie
31 558 445 zvoláva schôdzu veriteľov na deň 30. augusta 2012 o 10,00 hodine (prezentácia od 09,30
h do 10,00 h), ktorá sa uskutoční v sídle správcu na Trhovej ulici č.1, vo Zvolene.
OV 154/2012

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba nového člena resp. nových členov veriteľského výboru z dôvodu zániku postavenia
účastníka konkurzného konania pôvodného člena veriteľského výboru (§37 ods. 1,3 ZKR)
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného
registra . Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad
totožnosti.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K010166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUVEMA - THERM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 693 502
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2011 S1584
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Ľubomír Dubeň, správca úpadcu JUVEMA – THERM, s.r.o., so sídlom Výhonská 13, 831 06
Bratislava, IČO: 36 693 502, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje –
znenie listu č. 8739-22/2012 z 3.8.2012 doručeným správcovi 7.8.2012, ktorým zástupca veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave - udelil správcovi záväzný pokyn k speňažovaniu majetku
zapísanému v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 47, ktorého doplnenie do súpisu bolo zverejnené
2.8.2012 v OV č. 148/2012:
„Vec : Stanovisko k žiadosti správcu konkurznej podstaty o uloženie záväzného pokynu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. sp. zn. 3R/4/2011 zo dňa 21.2.2012 zverejnenom
v Obchodnom vestníku dňa 29.2.2012 bol na majetok úpadcu JUVEMA-THERM, s.r.o. so sídlom
Výhonská 13, 831 06 Bratislava, IČO: 36 693 502 (ďalej len úpadca) vyhlásený konkurz. Do funkcie
správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Ľubomír Dubeň (ďalej len správca konkurznej podstaty).
Správca konkurznej podstaty listom zo dňa 30. 7. 2012 oslovil zástupcu veriteľov úpadcu v súlade s
ust. § 83 a § 84 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR), a to
so žiadosťou o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu majetku – peňažnej pohľadávky vo výške
652,04 EUR.
I.
Žiadosť o udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku – peňažnej pohľadávky
Žiadosť o udelenie záväzného pokynu sa týka peňažnej pohľadávky vo výške 652,04 (dlžný úrok
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Žiadosť o udelenie záväzného pokynu sa týka peňažnej pohľadávky vo výške 652,04 (dlžný úrok
z pôžičky), ktorá bola dodatočne zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 47
na základe písomného uznania neúčinnosti odporovateľného právneho úkonu zo strany povinnej
osoby Oto Kimle.
OV 154/2012

A. Navrhovaný spôsob speňaženia
Správca konkurznej podstaty navrhuje prijať splátkový kalendár, ktorý navrhuje dlžník, a to, že
uhradí dlžný úrok vo výške 652,04 EUR v plnej výške v 4 splátkach:
1. 163,04 € do 15.8.2012
2. 163,00 € do 15.9.2012
3. 163,00 € do 15.10.2012
4. 163,00 € do 15.11.2012
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave súhlasí s navrhovaným spôsobom speňaženia pohľadávky
pod por. č. 47, teda vymáhať uvedenú pohľadávku priamo u dlžníka, a to tak, že správca sa pokúsi
vymôcť uvedenú pohľadávku v celku. V prípadne, že dlžník nebude pohľadávku v celku schopný
uhradiť správca môže dohodnúť s dlžníkom splátkový kalendár tak, aby celá dlžná suma bola splatená
najneskôr do 31.11.2012. V prípade, že dlžník neuhradí pohľadávku resp. nedodrží dohodnutý
splátkový kalendár, správca musí vymáhať dlžnú sumu prostredníctvom súdu, o čom upovedomí
zástupcu veriteľov.
Mgr. Eva Ďuranová, na základe poverenia“

K010167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVÝ CECH s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 589 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/35/2009-S1286
Spisová značka súdneho spisu:
9K/35/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 25 718,31 EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 12 776,55 EUR
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 12 942,23 EUR (t.j.
uspokojenie vo výške 12,345 %)
V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii predkladám návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženého majetku úpadcu – NOVÝ
CECH s.r.o., Mojmírova 12, Košice, IČO: 36 589 179.
Veriteľskému výboru určujem lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov. Lehota začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Deň vydania: 10. augusta 2012

Poučenie správcu:
Nezabezpečení veritelia môžu do konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00. Žiadosť o nahliadnutie do návrhu
rozvrhu výťažku je potrebné podať najmenej deň vopred telefonicky na čísle 0915 139 286 alebo
emailom schwartzz@stonline.sk. Členovia veriteľského výboru môžu v lehote 15 dní odo dňa
zverejnenia návrhu v Obchodnom vestníku konečný rozvrh výťažku schváliť alebo môžu proti nemu v
rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada veriteľský výbor o
uplatnenie odôvodnenej námietky, veriteľský výbor je povinný odôvodnenú námietku proti návrhu
konečného rozvrhu výťažku uplatniť.

K010168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND PHARMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36340332
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2012 S1402
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznamuje veriteľom úpadcu, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky
veriteľom skladať kauciu vo výške 350,- €, je vedený v VÚB, a.s. pob. Trenčín, č.ú.:
3044643853/0200. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
V Trenčíne, 7.8.2012.
JUDr. Martina Válková, správca

K010169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.R.M. auto, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rampová 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26K/32/2010
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Súpisová položka: 32 finančné prostriedky vo výške 995,82 €
Dôvod zaradenia: poukázanie nespotrebovanej časti preddavku správcovi súdom.
JUDr. Jana Závodská
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K010170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSinvest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 818 062
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 8, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29R/2/2012 S 1459
Spisová značka súdneho spisu:
29R/2/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKKS, k.s., správca úpadcu: TSinvest s.r.o., Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 818 062, oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu
na Námestí Matice slovenskej 1713/8 v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň v úradných hodinách
od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
SKKS, k.s., správca

K010171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Complex Plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 494 895
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2012
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre 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 Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Complex Plus,
s.r.o., Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, IČO: 36 494 895 (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/18/2012 zo dňa 30.07.2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 07.08.2012 uverejnením v OV 151/2012 pod
značkou K010026.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca, Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovenská republika, k sp. zn. 1K/18/2012.
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V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je
k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

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).

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).

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).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

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).
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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).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa
pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).

According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as
thebankruptcy trustee of the bankrupt: Complex Plus, s.r.o., Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné,
IČO: 36 494 895 (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Prešov, No. 1K/18/2012 dated 30th July 2012 bankruptcy was
declared on the Bankrupt´s estate.

The bankruptcy was declared on 7th August 2012 publication in OV 151/2012
(https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) brand K010026.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only
„the BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address:
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca, Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, Slovak Republic
and one copy in the District Court Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the
No. 1K/18/2012.

The registration has to provide information about the name, surname and the address or the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction
of the claim from the bankrupt´s general estate, the full amount of the principal and signature;
the registration has to be filled in a special registration form. The registration form can be
found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be
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If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account,
but creditor cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The
right on a proportional satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only
from the proceeds included in the schedule of a general substance, which intention to set up
was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application to the trustee.
The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal
stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely
exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of
the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).

Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter
referred to as "contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is
entitled to apply rights associated with the contingent claim only when he proves the
emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of
limitation period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6
ZKR).

Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in
bankruptcy proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the
bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the
proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however the voting rights
at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be
satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is
disregarded from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from
enriched substance as a result of not registered secured claim and such right may be exercised
against the substance as a claim against substance which is being satisfied after satisfaction of
all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
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Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to
the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office
in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to
be nominate and in writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an
expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).

K010172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Complex Plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 494 895
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2012 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Jaroščák ml. konkurzný správca úpadcu Complex Plus, s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 21,
066 01 Humenné, IČO: 36494895 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 054/474 6272 alebo e-mailom:
judr.jaroscak@gmail.com.
V Bardejove dňa 07.08.2012
JUDr. Jozef Jaroščák ml. - konkurzný správca

K010173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holzhäuer Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 697, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2010 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Číslo zápisu: 51
Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 281547,32
Mena: Eur
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Dlžník: Wilhelm Holzhäuer, Gündelbacher Strasse 20, Sachsenheim
743 43, Spolková republika Nemecko
Právny dôvod vzniku (stručne): neuhradená peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 236591,32 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Číslo zápisu: 62
Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1650,10
Mena: Eur
Dlžník: Borusková Vladimíra
Právny dôvod vzniku (stručne):neuhradená peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1650,10 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

K010174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIPOS okná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 920 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Vodná 20, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K20/2011 S1528
Spisová značka súdneho spisu:
32K 20/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie – II. kolo
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V zmysle § 92 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle záväzného pokynu, tak
ako ho správcovi uložil veriteľský výbor úpadcu v Uložení záväzného pokynu a odporúčaní zo dňa
13.01.2012, správca konkurznej podstaty vyhlasuje verejné ponukové konanie - II. kolo na predaj
majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Predmetom ponukového konania je nižšie špecifikovaná
hnuteľná vec, zapísaná do súpisovej hodnoty majetku ako:

príves nákladný valníkový, BAN-PV-02-2
VIN: U5HV2007281RB2292
rok výroby: 2009
stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
súpisová hodnota: 2.000,- Eur

Podmienky verejného ponukového konania:
Podmienky účasti v ponukovom konaní:

1. Záujemca musí doručiť formou doporučenej zásielky na adresu kancelárie správcu „JUDr.
Stanislav Barkoci, Vodná 20, 949 01 Nitra“ ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
"konkurz SIPOS okná, s.r.o, - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 20 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo ponukového konania len jednu
ponuku. Záujemca je povinný zložiť na účet úpadcu, ktorý vedie správca č. ú.
1957530053/0200 vedený vo VÚB, a.s. zábezpeku 50% z ponúkanej kúpnej ceny. U
úspešného záujemcu bude zábezpeka na kúpu použitá na zápočet kúpnej ceny, u
neúspešných záujemcov bude zábezpeka na kúpu vrátená do 14 dní odo dňa vyhodnotenia
predložených ponúk. Zábezpeka na kúpu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v
lehote a čase, kedy je možné predkladať ponuky.

Úspešným záujemcom bude záujemca, ktorý predloží najvyššiu ponuku, pričom správca ho o tom
bezodkladne informuje. Následne správca s úspešným záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude prevod vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania, a to v lehote 10 dní odo
dňa oznámenia, že záujemca bol v ponukovom konaní úspešný. V prípade, ak úspešný záujemca
neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, bude úspešný záujemca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške zábezpeky. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnocovanie sa uskutoční po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk pred zástupcom veriteľov. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom
príslušného veriteľského orgánu odmietnuť všetky predložené ponuky, ak by cena predložených ponúk
bola neprimerane nízka.

1. Každá ponuka musí ďalej obsahovať:
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a)
označenie záujemcu: pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum
narodenia, pri právnickej osobe: názov, sídlo, IČO a meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená v
mene právnickej osoby konať a ktorá predložila ponuku
b)

označenie predmetu kúpy

c)

ponúkanú cenu v mene Eur

d)
súhlas, že v prípade ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu cenu stáva sa zábezpeka zmluvnou
pokutou

2. Obhliadka predmetu ponukového konania je možná v areáli Poľnohospodárskeho družstva
Zlatý Klas Urmince, Urmince 1, Urmince 956 02, po dohode termínu obhliadky so správcom.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže
vyžiadať telefonicky na čísle 0904 270 276.

JUDr. Stanislav Barkoci, správca

K010175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASKI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 3, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 716 126
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/22/2011 - S1230
Spisová značka súdneho spisu:
6K/22/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu úpadcu ASKI s.r.o., so sídlom Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 716 126

Správca konkurznej podstaty úpadcu ASKI s.r.o., so sídlom Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35
716 126, č.k. 6K/22/2011, v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava I pri výkone
pôsobnosti veriteľského výboru v uznesení č. 1111210776 z dňa 14.05.2012 vyhlasuje 4. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu „Súbor majetku – hnuteľné veci
a peňažné pohľadávky“ (ďalej ako „súbor majetku“) v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

1. Predmet predaja – „Súbor majetku – hnuteľné veci a peňažné pohľadávky“, zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty, bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 138B/2011 dňa 19.07.2011
s celkovou súpisovou hodnotou 351.461,60,- EUR, z toho 2.436,32,- EUR je celková výška súpisovej
hodnoty pohľadávok a 349.025,28,- EUR predstavuje súpisovú hodnotu hnuteľných vecí.
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2. V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj súboru majetku uskutoční za najvyššiu
ponúknutú cenu. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu súboru majetku ako celku. Bližšie
podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania, si záujemcovia môžu vyžiadať u správcu na tel. č.: 0903 242 700, prípadne e-mailom na
adrese: peterpodolsky@hotmail.com.

3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Verejné ponukové konanie - ASKI s.r.o. v konkurze – neotvárať“ najneskôr do 20.08.2012 do
12:00 hod. na adresu kancelárie správcu Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu. Doručená ponuka je záväzná až do skončenia 4. kola verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

4. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 21.08.2012 o 12:00 hod. Víťaznú ponuku
správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok.

5. V prípade, že správcom vyhodnotený víťazný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
ponúkanú kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.

Mgr. Peter Podolský, správca

K010176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Javorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 315, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S201101
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Správca podstaty úpadcu Jaroslav Javorský, nar. 17.02.1970 trvalé bytom 053 34 Švedlár 315, sp.zn.
26K/7/2011 zrušuje Vyhodnotenie V. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
uvedeného v súpise oddelenej podstaty úpadcu, výsledky ktorého boli oznámené v OV 135/2012 dňa
6.07.2012 z dôvodu rozporu z ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v plátnom znení.
JUDr. Ján Husár, správca
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K010177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Tropp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 11, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 117 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2009S1158
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2009
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou, správca úpadcu
Františka Troppa, IČO: 17 117 721, bytom Hlboká 11, 059 71 Ľubica, zvoláva schôdzu veriteľov na
deň 05. 09. 2012 o 10.00 hod. v kancelárii správcu Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou. Program
schôdze: Voľba členov veriteľského výboru – zástupcu veriteľov. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K010178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIREX-FASHION, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 8, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 678 700
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Tichý
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2007S1158
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2007
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Štefan Tichý, so sídlom kancelárie Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou, správca úpadcu
GIREX-FASHION, spol. s r.o., so sídlom: Priemyselná 8, 085 01 Bardejov, IČO: 31 678 700, zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 05. 09. 2012 o 10.30 hod. v kancelárii správcu Dobrianského 1651, Vranov
nad Topľou. Program schôdze: Voľba členov veriteľského výboru. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

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:
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1K/37/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubor Romšák, nar. 06.05.1953,
bytom Rovné 26, 982 67 Rovné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľubor Romšák, nar. 06.05.1953, bytom Rovné 26, 982 67
Rovné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010182
1R/2/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FINERGIA,
s.r.o., Kukučínova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 633 633, správcom konkurznej podstaty ktorého
je JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, o návrhu veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
prevodu pohľadávok v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške 3.032,48 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.
1/2012/Union ZP zo dňa 08.03.2012 vo výške 3.032,48 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010183
Spisová
značka:

1K/15/2010

Okresný súd Banská Bystrica v právnej
veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan
Sekcia edičných činností
Nemčok, nar. 27.07.1966, Beňuš 391, 976
64 Beňuš,
správcom
Redakcia
Obchodného
vestníkakonkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie
Horná
23, Námestie
974 01 Banská
Bystrica,
o návrhu veriteľa Slovenská
Sídlo
redakcie:
slobody 12,
Bratislava
02/57
10 10 01, www.justice.gov.sk
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Tel.
814č.99
Bratislava,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a10,
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan
Nemčok, nar. 27.07.1966, Beňuš 391, 976 64 Beňuš, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 vo výške 2.021,86 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-94222/2011 zo dňa
23.06.2011 vo výške 2.021,86 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010184
Spisová
značka:

1K/27/2008

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ng.
Miroslava Šurana, nar. 10.05.1963, bytom L. Svobodu 2, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej
podstaty ktorého je JUDr. Pavol Vrška, so sídlom kancelárie ul. M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, o
návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Union zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške 581,75 Eur, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská
29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1/2012/Union ZP zo
dňa 08.03.2012 vo výške 581,75 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutieSekcia
aleboedičných
postupčinností
súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha. Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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reštrukturalizácie
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 6.8.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K010185
Spisová
značka:

26K/12/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIVER SLOVENSKO s.r.o., so
sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 584 894 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. 9 a 10.
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 3.8.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010186
Spisová
značka:

32K/22/2010

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Steffan Distillery Company,
s.r.o., skrátený názov Steffan D.C., s.r.o. "v konkurze", Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 36 309
524, ktorého správcom je JUDr. Marek Ďuran, adresa kancelárie správcu Boženy Němcovej 4, 949 01
Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 zo dňa 31.7.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 1.383,45 eura pôvodného veriteľa Union zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, voči úpadcovi, na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Sekcia edičných činností
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci
deňObchodného
po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Redakcia
vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
02/57 10 10 01,
www.justice.gov.sk
Lehota na podanie odvolania plynieTel.
odč.zverejnenia
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uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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OV
Deňna
vydania:
10. augusta 2012
Proti154/2012
tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia
tunajší súd.
reštrukturalizácie
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 3.8.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K010187
31K/32/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Maďar, narodený
14.06.1966, bytom Perecká 2965/7, 934 01 Levice, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným
menom: Pavol Maďar - PMSTAV.SK, miestom podnikania Perecká 2965/7, 934 01 Levice, IČO: 32 573
294, 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.
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 2.8.2012
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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JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K010188
31K/32/2012
Spisová
značka:
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31K/32/2012
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Maďar - PMSTAV.SK
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 1.10.2012 o 8,30 hod.
na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/ prízemie
na ktoré sa predvoláva:
1. dlžníka: Pavol Maďar - PMSTAV.SK, Perecká 2965/7, 934 01 Levice
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
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
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reštrukturalizácie
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 02.08.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 2.8.2012
JUDr. Soňa Vacková,
K010189
31K/32/2012
Spisová
značka:
Spisová značka: 31K//32/2012
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Nitra

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Maďar - PMSTAV.SK
súd nariadil pojednávanie
na deň 1.10.2012 o 8,30 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 so sídlom v Bratislave, pobočka Levice
V Nitre, dňa 02.08.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Okresný súd Nitra dňa 2.8.2012
JUDr. Soňa Vacková,
K010190
31K/3/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rekomont - Uni, s.r.o., so
sídlom Mierová 2, 937 01 Želiezovce, IČO: 36 529 851, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp,
adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
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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rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra
paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, adresa
kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra časť paušálnej odmeny vo výške 895,02 eura, zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D
130-9/12 do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 3.8.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K010191
31K/8/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KARRER - technické
zariadenia, s.r.o., so sídlom Odbojárov 294, 955 88 Tovarníky, IČO: 36 545 406, ktorého správcom je:
JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o určení paušálnej
odmeny správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, adresa kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, adresa
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, časť paušálnej odmeny vo výške 1.659,70 eura, zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou
denníka D 130-21/12 do 10 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 3.8.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K010192
31K/2/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Ladislav Pollák, narodený 19.11.1965, bytom Vrbová
3122/38, 946 03 Kolárovo, o vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Ladislav Pollák, narodený
19.11.1965, bytom Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je: JUDr. Marek Ďuran,
adresa kancelárie Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 02.03.2010 č.k. 31K/2/2010-38 na
majetok úpadcu Ladislav Pollák, narodený 19.11.1965, bytom Vrbová 3122/38, 946 03 Kolárovo,
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude
uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 3.8.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K010193
31K/26/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Angelika Schmelzle Flassak, narodený 15.12.1965,
bytom Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra, zastúpený: JUDr. Stanislav Pavol, advokát so sídlom
Šancová 58, 811 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Angelika Schmelzle
Flassak, narodený 15.12.1965, bytom Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Angelika Schmelzle Flassak, narodený 15.12.1965, bytom
Wilsonovo nábrežie 10, 949 01 Nitra.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Ing. Anetu Rimaszombati, adresa kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové
Zámky.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú
uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré
nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa
neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
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Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného
konania až do zrušenia konkurzu a
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členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
reštrukturalizácie
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a
musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí návrhu (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov.
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 3.8.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K010194
Spisová
značka:

1K/31/2010

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOVOVÝROBAHARČÁR, s.r.o., so sídlom Duklianska 34, 085 01 Bardejov,
IČO: 36 486 027, správcom
ktorého je Ing. Jana Vajdová, so sídlom kancelárie Kukučínova 577/61, 067 81 Belá nad Cirochou, o
návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zo
dňa 28.05.2012 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/31/2010-256 zo dňa 5.6.2012
pripustil stup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu KOVOVÝROBA-HARČÁR, s.r.o., so sídlom
Duklianska 34, 085 01 Bardejov, IČO: 36 486 027, namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, pobočka Bardejov, so sídlom Hurbanova 6, 085 01 Bardejov, prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým
číslom 50 až 112 v celkovej výške 70.175,51 eura, a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu
KOVOVÝROBA-HARČÁR, s.r.o., so sídlom Duklianska 34, 085 01 Bardejov, IČO: 36 486 027,
namiesto pôvodného veriteľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, Daňový úrad Bardejov, so
sídlom Partizánska, 085 01 Bardejov v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 113 až 176 v celkovej
výške 109.760,14 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2012.
Okresný súd Prešov dňa 6.8.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010195
Spisová
značka:

29K/5/2009
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OV 154/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 10. augusta 2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLMET Slovakia, a.s.
v konkurze so sídlom Robotnícka 2142, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 297 267, ktorého správcom
je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, Považská Bystrica, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 29K/5/2009-1489 zo dňa
11.07.2012 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2012.
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K010196
28K/21/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi EAST CONSULT,
spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Gen. Svobodu 1482/77, Partizánske, IČO 31 322 735, ktorého
predbežným správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica,
značka správcu S628, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Róbertovi Faturovi so sídlom kancelárie Gen. Svobodu 1482/77,
Partizánske, značka správcu S628, sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a
náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 36,10 eura.
II. Ing. Marián Varga, bydliskom Návojovce 145/7, Partizánske, bývalý konateľ spoločnosti EAST
CONSULT, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Gen. Svobodu 1482/77, Partizánske, IČO 31 322 735 je p
o v i n n ý zaplatiť predbežnému správcovi JUDr. Róbertovi Faturovi so sídlom kancelárie Centrum
18/23, Považská Bystrica, značka správcu S628 paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu
preukázaných výdavkov v sume 36,10 eura na účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu
2617848713/1100, do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré
mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého
stupňa),
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doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú
podmienok konania, vecnej
reštrukturalizácie
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré
mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010197
Spisová
značka:

28K/3/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej,
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 768/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Ing.
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávky takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok 4S-1 až
4S-6, z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava,
IČO 00 634 816 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 914 99 Bratislava,
IČO 35 776 005. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010198
28K/30/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tibora Karadyho, nar. 08.10.1971,
bydliskom Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice, občana SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka Tibora Karadyho, nar. 08.10.1971, bydliskom Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice
takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Tiborovi Karadymu, nar. 08.10.1971, bydliskom
Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice.
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)
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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 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010199
Spisová
značka:

28K/25/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboša Priehodu, nar.
20.12.1972, bydliskom Svätoplukova 1240/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, zast. JUDr. Ing.
Veronikou Škodovou, advokátkou, so sídlom Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, ktorého
správcom je JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka
správcu S698, o návrhu správcu na vrátenie nevyplateného preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi
JUDr. Jozefovi Sedliakovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu
S698, nevyplatený preddavok vo výške 663,88 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to
z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 46/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010200
28K/18/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavlínu Tušjakovú, rod.
Kondojanisovej, nar. 04.03.1973, bydliskom Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica, ktorého
správcom je JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, Prievidza, o návrhu správcu
na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Jozefovi Sedliakovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, Prievidza sa p r i z n á
v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010201
Spisová
značka:

28K/19/2012
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28K/19/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Industria Slovakia, s. r.
o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 801 739, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi Mgr. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, značka správcu S1559 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura a
náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 81,86 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi Mgr. Martinovi Hurtišovi so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza, značka správcu S1559, priznanú odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných
výdavkov vo výške 81,86 eura na účet správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom
na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 34/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010202
28K/24/2012
Spisová
značka:
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
Konkurzné konanie voči dlžníkovi KOREKT - BUILDING spol. s r.o. so sídlom M. Kišša 16, Trenčín, IČO
36 338 575 sa z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia
jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného
súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
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zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných47
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré

rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
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istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo
alebo v tej istej veci sa už
prvvydania:
začalo konanie,
reštrukturalizácie
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia
sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010203
Spisová
značka:

28K/68/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Sylvie Mihalkovej, nar.
22.08.1975, bydliskom Javorinská 400/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45
948 496, značka správcu S1514, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Sylvie Mihalkovej, nar. 22.08.1975, bydliskom Javorinská 400/10, 915 01
Nové Mesto nad Váhom sa z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K010204
Spisová
značka:

29K/61/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bolton Real s.r.o. so
sídlom J. Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 615 200, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník
so sídlom kancelárie Stred 60/55, Považská Bystrica, o návrhu obchodnej spoločnosti MIGUEL F. DE
SOTO, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 81102 Bratislava, IČO 43 896 758, na vstup do
konkurzného konania, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Bolton Real s.r.o. so
reštrukturalizácie
sídlom J. Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 615 200, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník
so sídlom kancelárie Stred 60/55, Považská Bystrica, o návrhu obchodnej spoločnosti MIGUEL F. DE
SOTO, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 81102 Bratislava, IČO 43 896 758, na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup obchodnej spoločnosti MIGUEL F. DE SOTO, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16, 81102 Bratislava, IČO 43 896 758, do konkurzného konania ako novému veriteľovi
pohľadávky pôvodného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, bytom Kapitána Nálepku 1109/43, Bojnice,
vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/1, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2012
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K010205
25K/13/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Morion, spol. s.r.o., IČO: 35
674 059, 919 01 Dlhá 49, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo
vložke č. 11139/T, správcom majetku ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01
Piešťany, IČO: 36 832 006, z funkcie správcu úpadcu: Morion, spol. s.r.o., IČO: 35 674 059, 919 01
Dlhá 49.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.8.2012
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
K010206
Spisová
značka:

25K/17/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, 821 05
Bratislava, IČO: 35 699 464, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ER-PRINT, a.s., Vrútocká 46,
Bratislava, IČO: 36 246 425, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sa, vl. Č.
5558/B, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka ER-PRINT, a.s., Vrútocká 46, Bratislava, IČO: 36 246
425.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
Sekcia edičných činností
01 Trnava.
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reštrukturalizácie
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka ER-PRINT, a.s., Vrútocká 46, Bratislava, IČO: 36 246
425.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava.
Súd 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:

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
Sekcia
edičných
činností
a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznikuRedakcia
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uspokojovania pohľadávky zo
Obchodného
vestníka
redakcie:
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Pre každú zabezpečenú
musí
byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§
50
29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
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proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
reštrukturalizácie
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 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 je oprávnený podať odvolanie iba dlžník.
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 3.8.2012
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
K010207
Spisová
značka:

25K/20/2012
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FIT möbel SK, s.r.o., Kračanská cesta
2913/52, Dunajská Streda, IČO: 36 823 384, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vl. číslo: 20534/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: FIT möbel SK, s.r.o., Kračanská cesta 2913/52,
Dunajská Streda, IČO: 36 823 384.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia uznesenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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 3.8.2012
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka
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K010179
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K/42/1994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje iné:

Deň vydania: 10. augusta 2012

Poľnohospodárske potreby, štátny
podnik „v konkurze“

00 154 709

č.k. 38K/42/1994-591
IČS: 10948999365
UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske potreby, štátny
podnik „v konkurze“, Hviezdoslavovo nám. 5, 841 06 Bratislava, IČO: 00 154 709 s ustanoveným
správcom konkurznej podstaty JUDr. Vojtechom Agnerom, advokátom, Špitálska 10, 811 08
Bratislava, o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, takto
rozhodol:
Správcovi konkurznej podstaty prináleží na doplatenie zvyšok odmeny vo výške 26.705,95 Eur.
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1.991,64 Eur uhradí správca na účet
Krajského súdu v Bratislave do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Pohľadávky veriteľov II. triedy budú uspokojené pomerne sumou 502.653,59 Eur:
Veriteľ

uznaná
pohľadávka (Sk)
1 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 24 314 971
21 Bratislava (zv. 121)
2 Obecný úrad Veľké Kostoľany (zv. 126)
1 979 253
3 Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 260 805
Bratislava (zv. 141a)
4 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 180 355
21 Bratislava (zv. 141b)
5 Okresný súd Trnava (zv. 144)
1 440
6 Krajský súd v Bratislave (zv. 155)
6 140
Spolu
26 742 964

uznaná pohľadávka % podiel na pomerné
(EUR)
rozvrh
uspokojenie EUR
807 109,17
90,9210
457 017,67
65 699,16
8 657,14

7,4010
0,9752

37 201,39
4 901,88

5 986,69

0,6744

3 389,90

47,80
203,81
887 703,77

0,0054
0,0230
100

27,14
115,61
502 653,59

Pohľadávky veriteľov III. triedy nebudú uspokojené pre nedostatok finančných prostriedkov
Náklady spojené s poukázaním sumy určenej na rozdelenie (bankové poplatky, poštovné a
iné) znášajú uspokojovaní veritelia.
Správca zrealizuje toto uznesenie po nadobudnutí jeho právoplatnosti so zreteľom na
navýšenie úrokov na konkurznom účte odo dňa predloženia návrhu na rozvrh.
O realizácii tohto rozhodnutia podá správca konkurznej podstaty súdu odpočet.
P o u č e n i e:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa uverejnenia v
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P o u č e n i e:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa uverejnenia v
Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem
všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).
V Bratislave, dňa 06.08.2012

JUDr. Boris Tóth
sudca

K010180
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 36-24K 261/98-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

Stredoslovenské stavby, a.s. " v
konkurze"

31 615 961

36-24K 261/98-Kl-1290

ROZVRHOVÉ UZNESENIE

SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Stredoslovenské stavby, a.s, , „v konkurze“, J. Kráľa 2, Žilina, IČO: 31 615 961 o rozdelení
výťažku vo výške 212.483,04 €, takto

rozhodol :

I.

Pohľadávky oddelených veriteľov:
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por. č.
1a)
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava – pohľadávka 16.596,96 €
(500.000,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3.151,63 € (94.946,– Sk),
1b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, pobočka Žilina, Na Bráne č. 1, Žilina) –
pohľadávka 530.408,25 € (15.979.078,80 Sk) uspokojuje sa vo výške 56.477,39 € (1.701.438,– Sk),
24)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka
444.787,08 € (13.399.655,43 Sk), čiastočne uspokojená na základe opatrenia krajského súdu č.k.
36-24 K 261/98 zo dňa 4. novembra 2002 vo výške 66.387,84 € (2.000.000,– Sk), neuspokojuje sa,
30)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 164.700,29 €
(4.961.761,– Sk) neuspokojuje sa,
56)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad, Nám. Andreja
Hlinku 54, Ružomberok) – pohľadávka 32.889,53 € (990.830,– Sk) neuspokojuje sa,
67)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad I., Ul. J. Kráľa 2,
Žilina) – pohľadávka 31.084,68 € (936.457,– Sk) neuspokojuje sa,
161)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul. 535/1, Námestovo) – pohľadávka 26.298,05 € (792.255,– Sk) neuspokojuje sa.

II.

Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•
Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica –
pohľadávka 1.991,50 € (59.995,93 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.991,50 € (59.995,93 Sk).

III.

Pohľadávky proti podstate podľa § 31 ods. 2 ZKV:

por. č.
PP1)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Žilina,
Závodská cesta 26/2949, Žilina) – pohľadávka 20,91 € (630,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 20,91 €
(630,-- Sk),
PP2) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská poisťovňa, a. s., odštepný závod Zvolen, pobočka Lučenec) – pohľadávka 120,10
€ (3.618,-- Sk) uspokojuje sa vo výške120,10 € (3.618,-- Sk),
PP3)

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
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PP3) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava, pobočka Dolný Kubín) – pohľadávka 1.080,13 €
(32.540,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 1.080,13 € (32.540,-- Sk),
PP4) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar
nad Hronom) – pohľadávka 5.785,77 € (174.302,Sk) uspokojuje sa vo výške 5.785,77 € (174.302,Sk),
PP5) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava, pobočka Žilina) – pohľadávka 248,72 € (7.493,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 248,72 € (7.493,-- Sk),
PP6) Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom
Stredoslovenské energetické závody, š. p., Žilina) – pohľadávka 3.728,94 € (112.338,--Sk) uspokojuje
sa vo výške 3.728,94 € (112.338,--Sk),
PP 7)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8, Bratislava – pohľadávka 6.844,29 €
(206.191,–Sk) uspokojuje sa vo výške 6.844,29 € (206.191,–Sk),
PP 7) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Žilina) – pohľadávka 9.831,08 € (296.171,–Sk)
uspokojuje sa vo výške 9.831,08 € (296.171,–Sk),
PP8) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská poisťovňa, a. s. odštepný závod Zvolen, nám. SNP 98/2, Zvolen) – pohľadávka
1.243,31 € (37.456,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 1.243,31 € (37.456,-- Sk),
PP9)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8, Bratislava – pohľadávka 6.660,59 €
(200.657,–Sk) uspokojuje sa vo výške 6.660,59 € (200.657,–Sk),
PP10) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (pôvodne uplatnené
veriteľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bôrická 107, Žilina) – pohľadávka 1.482,92 €
(44.674,40 Sk) uspokojuje sa vo výške 1.482,92 € (44.674,40 Sk),
PP12) Mgr. Marián Kráľ, Radlinského 1728/47, Dolný Kubín (pôvodne uplatnené veriteľom JUDr.
Milan Jančiga, súdny exekútor, Rosinská cesta 4, Žilina) – pohľadávka 47,07 € (1.418,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 47,07 € (1.418,-- Sk),
PP13) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 9.635,30 €
(290.273,– Sk) uspokojuje sa vo výške 9.635,30 € (290.273,– Sk),
PP14) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Ružomberok) –
pohľadávka 4.203,94 € (126.648,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 4.203,94 € (126.648,-- Sk),
PP 19) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina - pohľadávka 18,46 € (556,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 18,46 € (556,-- Sk),
5)
Ing. JUDr. Miroslav Paller, Jesenského 61, Žiar nad Hronom (pôvodne uplatnené veriteľkou
Mária Bugárová, súdna exekútorka, A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 753,72 €
(22.706,50 Sk) uspokojuje sa vo výške 753,72 € (22.706,50 Sk),
9)
JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor, Ul. Pivovarská č. 1069, Žilina – pohľadávka 136,03 €
(4.098,- Sk) uspokojuje sa vo výške 136,03 € (4.098,-- Sk),
21a)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava – pohľadávka
2.039,17 € (61.432,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 2.039,17 € (61.432,-- Sk),
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41)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 3.028,91 €
(91.249,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3.028,91 € (91.249,-- Sk),
49) JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Mládežnícka ul. č. 325/23, Považská
Bystrica – pohľadávka 454,29 € (13.686,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 454,29 € (13.686,-- Sk),
56)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad, Nám. Andreja Hlinku 54,
Ružomberok) – pohľadávka 7.490,32 € (225.653,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 7.490,32 € (225.653,-Sk),
62)
JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica, Mičinská cesta 35,
Banská Bystrica – pohľadávka 203,88 € (6.142,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 203,88 € (6.142,-- Sk),
68)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29 augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 50.981,31 €
(1.535 863,--) Sk uspokojuje sa vo výške 50.981,31 € (1.535.863,-- Sk),
94)
Mgr. Marián Kráľ, súdny exekútor, Radlinského 47, Dolný Kubín – pohľadávka 390,76 €
(11.772,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 390,76 € (11.772,-- Sk),
123) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce, Štefánikova 203/2, Námestovo) – pohľadávka
3.089,46 € (93.073,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 3.089,46 € (93.073,-- Sk),
128) Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom
Stredoslovenské energetické závody š. p., Ulica republiky č. 5, Žilina) – pohľadávka 4.720,77 €
(142.218,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 4.720,77 € (142.218,-- Sk),
135) Mesto Žilina, Námestie Obetí Komunizmu 1, Žilina – pohľadávka 3.210,88 € (96.731,-- Sk)
uspokojuje sa vo výške 3.210,88 € (96.731,-- Sk),
162)
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, Žarnovica (pôvodne
uplatnené veriteľom Jednota spotrebné družstvo Žiar nad Hronom, so sídlom v Žarnovici) –
pohľadávka 143,80 € (4.332,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 143,80 € (4.332,-- Sk).

IV.

Pohľadávky II. triedy - § 32 ods. 2 písm. b) ZKV:

por. č.
11)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava – pohľadávka 663,88 €
(20.000,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 187,13 € (5.637,40 Sk),
56)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad, Nám. Andreja Hlinku 54,
Ružomberok) – pohľadávka 48.692,09 € (1.466.898,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 13.724,83 €
(413.474,34 Sk),
80)
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku č. 1, Ružomberok – pohľadávka 7.236,47 € (218.006,-Sk) uspokojuje sa vo výške 2.039,74 € (61.449,32 Sk),
84)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Dolný Kubín, Kohútov sad
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Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Dolný Kubín, Kohútov sad
1750/10, Dolný Kubín) - pohľadávka 79,67 € (2.400,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 22,46 € (676,49
Sk),
120) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad, Ul. SNP 132,
Žiar nad Hronom) – pohľadávka 4.531,17 € (136.506,-- Sk) uspokojuje sa vo výške 1.277,20 €
(38.476,93 Sk),
161)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul. 535/1, Námestovo) – pohľadávka 17.581,99 € (529.675,-- Sk) uspokojuje sa vo výške
4.955,83 € (149.299,42 Sk),
168) Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metóda 329/6, Námestovo - pohľadávka 3.762,36 € (113.345,-Sk) uspokojuje sa vo výške 1.060,50 € (31.948,54 Sk).

V.

Pohľadávky III. triedy - § 32 ods. 2 písm. c) ZKV :

por. č.
21a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava – pohľadávka 4.839,64
€ (145.799,-- Sk) neuspokojuje sa,
21b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, Žilina) - pohľadávka
33.198,50 € (1.000.138,-- Sk) neuspokojuje sa,
29)
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, (pôvodne uplatnené veriteľom (Národný
úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce v Ružomberku, Ul. Štiavnická 3, Ružomberok) pohľadávka 18.338,74 € (552.473,-- Sk) neuspokojuje sa,
30)
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava – pohľadávka 260.576,78 € (7.850.136,-Sk) neuspokojuje sa,
39) Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad
práce Bratislava, Okresný úrad práce Žilina, Hurbanova 16, Žilina) – pohľadávka 25.393,71 €
(765.011,-- Sk) neuspokojuje sa,
41)
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34,
Liptovský Mikuláš – pohľadávka 84.563,50 € (2.547.560,-- Sk) neuspokojuje sa,
53)
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, (pôvodne uplatnené veriteľom
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Bratislava, pobočka Púchov) – pohľadávka 3.607,15 €
(108.669,-- Sk) neuspokojuje sa,
68)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29 augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 190.923,89 €
(5.751.772,97 Sk) neuspokojuje sa,
69a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava – pohľadávka 3.029,11
€ (91.255,-- Sk) neuspokojuje sa,
69b)

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
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69b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš,
Štúrova 34, Liptovský Mikuláš) – pohľadávka 33.945,26 € (1.022.635,-- Sk) neuspokojuje sa,
71)
DZP zdravotná poisťovňa, a. s. „v likvidácii“, Einsteinova 25, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Špitálska 35, Bratislava, pobočka Zvolen) –
pohľadávka 4.320,52 € (130.160,-- Sk) neuspokojuje sa,
74a) Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 73.589,49 €
(2.216.957,-- Sk) neuspokojuje sa,
74b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava, pobočka Dolný Kubín, Jána Ťatliaka 2052/4, Dolný Kubín)
– pohľadávka 79.520,31 € (2.395.629,-- Sk) neuspokojuje sa,
87)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Spoločná zdravotná poisťovňa a. s., Ondavská ul. č. 3, Bratislava) – pohľadávka 36.102,-- €
(1.087.609,-- Sk) neuspokojuje sa,
95)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ulica 29. augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 23.568,21 €
(710.016,-- Sk) neuspokojuje sa,
101) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo Bratislava, pobočka Banská Bystrica) – pohľadávka 689,40 €
(20.769,-- Sk) neuspokojuje sa,
103)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17, Žiar nad
Hronom) - pohľadávka 22.564,20 € (679.769,-- Sk) neuspokojuje sa,
113a) DZP zdravotná poisťovňa, a. s. „v likvidácii“, Einsteinova 25, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom SIDERIA - ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenská ul. 3, Košice - Šaca) –
pohľadávka 294,70 € (8.878,-- Sk) neuspokojuje sa,
113b) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
SIDERIA - ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Železiarenská ul. 3, Košice - Šaca) – pohľadávka
5.457,01 € (164.398,-- Sk) neuspokojuje sa,
123) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce, Štefánikova 203/2, Námestovo) - pohľadávka
59.236,97 € (1.784.573,-- Sk) neuspokojuje sa,
125a) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Križovatka č. 4, Banská Štiavnica (pôvodne uplatnené
veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 122, Žiar
nad Hronom) – pohľadávka 995,82 € (30.000,00 Sk) neuspokojuje sa,
125b) Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Národný
úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 122, Žiar nad Hronom) –
pohľadávka 7.896,17 € (237.880,-- Sk) neuspokojuje sa,
161)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul. 535/1, Námestovo) – pohľadávka 17.581,99 € (529.675,– Sk) neuspokojuje sa.
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Pohľadávky IV. triedy - § 32 ods. 2 písm. d) ZKV :

por. č.
1a)
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava – pohľadávka 13.445,33 €
(405.054,-- Sk) neuspokojuje sa,
1b)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, pobočka Žilina, Na Bráne č.1, Žilina) –
pohľadávka 473.930,86 € (14.277.640,80 Sk) neuspokojuje sa,
2)
KM BETA, spol. s r. o., Dolná 861/18, Banská Štiavnica (pôvodne uplatnené veriteľom
KONTAKT MORÁVIA spoločnosť s ručením obmedzeným, Čulenova 15, Skalica) – pohľadávka
2.961,36 € (89.214,-- Sk) neuspokojuje sa,
3)
PPA CONTROLL, a. s., Vajnorská 137, Bratislava – pohľadávka 923,99 € (27.836,-- Sk)
neuspokojuje sa,
4)
AGROPODNIK s. r. o., Medzibrodie nad Oravou 156 – pohľadávka 18.785,53 € (565.932,90
Sk) neuspokojuje sa,
6)
Dušan Belanec Obchod s uhoľnými palivami, Radová 21, Žilina - Budatín – pohľadávka
1.137,67 € (34.273,30 Sk) neuspokojuje sa,
7)
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s. r. o., Ke Kabelu 278, Praha 15, Česká republika
(pôvodne uplatnené veriteľom PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a. s., Ke Kabelu 278, Praha 15) –
pohľadávka 34.665,27 € (1.044.325,80 Sk) neuspokojuje sa,
8)
North Slovakia Camion s. r. o., Nábrežie Oravy 534/6, Dolný Kubín – pohľadávka 57.392,64 €
(1.729.010,60 Sk) neuspokojuje sa,
10)
ZSNP, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom (pôvodne uplatnené veriteľom Závod
Slovenského národného povstania, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 1.528,75 €
(46.055,10 Sk) neuspokojuje sa,
13)
STROJEXPORT, a. s. „v konkurze“, Václavské nám. 802/56, Praha 1, Česká republika pohľadávka 62.143,09 € (1.872.122,80 Sk) neuspokojuje sa,
14)
SETA Tehelne, a. s., Bytčická 89, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský tehliarsky
priemysel, a. s., Bytčická 89, Žilina) – pohľadávka 1.363,44 € (41.075,-- Sk) neuspokojuje sa,
16)
DOLVAP, s. r. o., Priemyselná, Varín – pohľadávka 18.752,79 € (564.946,50 Sk)
neuspokojuje sa,
17)
Poľnohospodárske družstvo Bolešov, Bolešov – pohľadávka 1.420,70 € (42.800,-- Sk)
neuspokojuje sa,
18)
Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd, Hviezdoslavova 28, Žilina) – pohľadávka 724,03 €
(21.812,-- Sk) neuspokojuje sa,
20)
sa,

BYTTERM, a. s., Seleziánska 4, Žilina – pohľadávka 1.769,90 € (53.320,-- Sk) neuspokojuje

21a)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava – pohľadávka
1.839,31 € (55.411,-- Sk) neuspokojuje sa,
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22)
Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii, Nevädzova 5, Bratislava (pôvodne
uplatnené veriteľom JUDr. Daniel Ráno, Ružová dolina 22, Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu REMPO š. p. v likvidácii, Mierová 1, Bratislava) – pohľadávka 24.644,06 € (742.426,90 Sk)
neuspokojuje sa,
23)
MEDIATEL spol. s r. o., Miletičova 21, Bratislava, (pôvodne uplatnené veriteľom Zlaté stránky
MEDIATEL, spol. s r. o., Pri Starej prachárni 14, Bratislava) – pohľadávka 816,57 € (24.600,-- Sk)
neuspokojuje sa,
24)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka
423.824,79 € (12.768.145,43 Sk) neuspokojuje sa,
25)
Drobný tovar Banská Bystrica, š. p. "v likvidácii", Oravská cesta 3, Žilina – pohľadávka
2.557,20 € (77.038,30 Sk) neuspokojuje sa,
26)

LIBETO, a. s., Liptovská Teplá – pohľadávka 4.793,40 € (144.405,86 Sk) neuspokojuje sa,

27)
SLOVCEM, spol. s r. o., Duklianskych hrdinov 651, Malacky – pohľadávka 1.368,31 €
(41.221,70 Sk) neuspokojuje sa,
28)
NORDSTAHL spol. r. o., Hroboňova 14, Bratislava – pohľadávka 8.363,76 € (251.966,60 Sk)
neuspokojuje sa,
30)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava – pohľadávka 70.730,33 €
(2.130.822,-- Sk) neuspokojuje sa,
31)
GRAVE, spol. s r. o., Jaseňová 18, Žilina – pohľadávka 27.030,54 € (814.322,-- Sk)
neuspokojuje sa,
33)
KERKO, a. s., Tomášikova 35, Košice – pohľadávka 46.034,41 € (1.386.832,58 Sk)
neuspokojuje sa,
34)
(Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", Orolská 3, Žilina
(pôvodne uplatnené veriteľom Tehelňa š. p. v likvidácii, Ul. Bytčická 89, Žilina) – pohľadávka 1.497,48
€ (45.113,-- Sk) neuspokojuje sa,
35)
JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor, Samoty 1061, Púchov – pohľadávka 1.111,73 €
(33.492,-- Sk) neuspokojuje sa,
36)
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, Liptovský Mikuláš –
pohľadávka 2.316,34 € (69.782,-- Sk) neuspokojuje sa,
37)
CAMPRI, spol. s r. o., Hlohovecká 13, Lužianky – pohľadávka 25.639,29 € (772.409,30 Sk)
neuspokojuje sa,
38)
EKO - BETON, s. r. o., Kočánkova 1, Bratislava – pohľadávka 4.567,-- € (137.585,40 Sk)
neuspokojuje sa,
39)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Žilina, Hurbanova 16, Žilina) –
pohľadávka 2.453,03 € (73.900,-- Sk) neuspokojuje sa,
40)
Poľnohospodárske obchodné podielnícke družstvo so sídlom v Dolných Vesteniciach
„v konkurze“, Dolné Vestenice – pohľadávka 6.667,30 € (200.859,-- Sk) neuspokojuje sa,
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42)
Holcim (Slovensko) a. s., Rohožník (pôvodne uplatnené veriteľom Stredoslovenská
cementáreň, a. s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica) – pohľadávka 7.550,69 € (227.472,-- Sk)
neuspokojuje sa,
43)
Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, Ladce – pohľadávka 21.357,70 € (643.422,-- Sk)
neuspokojuje sa,
44a) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (pôvodne uplatnené
veriteľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Bôrická 107, Žilina) –
pohľadávka 2.908,15 € (87.610,90 Sk) neuspokojuje sa,
44b)
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, Ružomberok (pôvodne uplatnené
veriteľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina, Bôrická 107, Žilina) –
pohľadávka 2.504,48 € (75.450,10 Sk) neuspokojuje sa,
45)
Elektrovod Žilina, a. s., Bytčická cesta 4, Žilina – pohľadávka 1.161,49 € (34.991,--Sk)
neuspokojuje sa,
46)
Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" Orolská 3, Žilina
(pôvodne uplatnené veriteľom Ipeľské tehelne Lučenec, š.p. v likvidácii, M. Rázusa 29, Lučenec) –
pohľadávka 2.638,09 € (79.475,-- Sk) neuspokojuje sa,
47)
Slovenský plynárenský priemysel a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Odštepný závod, Závodská cesta č. 26/2949, Žilina)
– pohľadávka 1.832,85 € (55.216,50 Sk) neuspokojuje sa,
48)
ROZMARÍN, a. s., Rozmarínova 1, Trenčín (pôvodne uplatnené veriteľom Stredoslovenské
kameňolomy, a. s., Bánovská cesta 5, Žilina) – pohľadávka 6.788,90 € (204.522,40 Sk) neuspokojuje
sa,
50)
OSP, a. s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza, Košovská cesta 24, Prievidza pohľadávka 21.474,67 € (646.945,76 Sk) neuspokojuje sa,
51)
Linde Gas k. s., Odborárska 23, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Linde Technické
Plyny Slovensko, k. s., Račianska 71, Bratislava) – pohľadávka 2.627,03 € (79.141,90 Sk)
neuspokojuje sa,
52)
ZSNP, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom (pôvodne uplatnené veriteľom ALUFINAL,
akciová spoločnosť, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 15.619,83 € (470.563,-- Sk)
neuspokojuje sa,
54)
Slovpanel a. s., Kamenná cesta 3, Žilina – pohľadávka 9.096,18 € (274.031,40 Sk)
neuspokojuje sa,
55)
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava – pohľadávka 2.026,62 €
(61.054,06 Sk) neuspokojuje sa,
57)
ECODICO, družstvo, Rosinská cesta 8, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom Polymat, a. s.,
Banská Bystrica, Kapitulská 8, Banská Bystrica) – pohľadávka 24.723,66 € (744.825,-- Sk)
neuspokojuje sa,
58)
Ing. Štefan Štanga ROSS, Madvova 235, Nitrianske Rudno – pohľadávka 9.314,34 €
(280.603,80 Sk) neuspokojuje sa,
59)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice, Račianska 9, Bratislava)
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veriteľom Železnice Slovenskej republiky - Odúčtovňa tržieb železníc Košice, Račianska 9, Bratislava)
– pohľadávka 1.036,29 € (31.219,40 Sk) neuspokojuje sa,
60)
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s., Továrenská 1, Štúrovo (pôvodný uplatnené veriteľom
AssiDomän Packaging Štúrovo, a. s., Továrenská 1, Štúrovo) – pohľadávka 49.833,33 € (1.501.278,80
Sk) neuspokojuje sa,
61)
Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i , Párnica 176 – pohľadávka 25.926,-- € (781.046,80
Sk) neuspokojuje sa,
63)
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov, Jarkova 89, Prešov – pohľadávka 803,62 €
(24.210,-- Sk) neuspokojuje sa,
64)
JUTA a. s., Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, Česká republika – pohľadávka 104,81 €
(3.157,50 Sk) neuspokojuje sa,
65)
Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Krajský súd, Košice) – pohľadávka 126,57 € (3.813,-- Sk)
neuspokojuje sa,
66)
ENPRO s. r. o., nám. Andreja Hlinku 54, Ružomberok (pôvodne uplatnené veriteľom ENPRO
a. s., Nám. A. Hlinku 54, Ružomberok) – pohľadávka 4.147,25 € (124.940,-- Sk) neuspokojuje sa,
67)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava, (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad I., Ul. J. Kráľa 2, Žilina) –
pohľadávka 31.084,68 € (936.457,-- Sk) neuspokojuje sa,
70)
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, Šaľa – pohľadávka 2.529,38 € (76.200,-Sk) neuspokojuje sa,
73)
Štrmac, s. r. o., Polianky 3357/23, Bratislava – pohľadávka 3.176,27 € (95.688,30 Sk)
neuspokojuje sa,
75)
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom SLOVNAFT
BENZINOL, a. s., Mlynské Nivy 48, Bratislava) – pohľadávka 698.444,96 € (21.041.352,80 Sk)
neuspokojuje sa,
76)
sa,

Dušan Kapusta, Stará Kremnička 288 – pohľadávka 3.939,80 € (118.690,40 Sk) neuspokojuje

77)
Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Okresný úrad
Námestovo, odbor životného prostredia, Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo) - pohľadávka
162,65 € (4.900,-- Sk) neuspokojuje sa,
79)
ELBA, a. s., Československej armády 264/58, Kremnica – pohľadávka 393,55 € (11.856,-- Sk)
neuspokojuje sa,
80)
Mesto Ružomberok, Nám. A. Hllinku č. 1, Ružomberok – pohľadávka 8.669,85 € (261.188,- Sk)
neuspokojuje sa,
81a) STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a. s., Kragujevská 4, Žilina – pohľadávka 3.992,63 €
(120.282,-- Sk) neuspokojuje sa,
82)
Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Krajský súd, Žilina) – pohľadávka 17.415,52 € (524.660,-- Sk)
neuspokojuje sa,
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83)
UNION INVEST CAPITAL, a. s., Tolstého 3, Bratislava – pohľadávka 272.968,48 €
(8.223.448,40 Sk) neuspokojuje sa,
85)
Ing. Vladimil Milan - KERAMAT, Zdravotnícka 5, Prievidza – pohľadávka 995,82 € (30.000,-Sk) neuspokojuje sa,
88)
SLIAČAN, s. r. o., Strážska cesta 7892, Zvolen (pôvodne uplatnené veriteľom SLIAČAN, v. o.
s., Hronská 27, Sliač) – pohľadávka 3.624,97 € (109.205,70 Sk) neuspokojuje sa,
91)
Kovové konštrukcie - TTD, spol. s r. o. „v konkurze“ Prešov, Ul. Strojnícka 7, Prešov –
pohľadávka 7.266,85 € (218.921,-- Sk) neuspokojuje sa,
92)
Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, Košice – pohľadávka 2.349,-- € (70.766,-- Sk)
neuspokojuje sa,
96)
STROJTREND s. r. o. Košice v likvidácii, Krivá 11, Košice – pohľadávka 50.301,67 €
(1.515.388,-- Sk) neuspokojuje sa,
97)
sa,

3 H, s. r. o., Pri Celulózke 28, Žilina – pohľadávka 7.328,14 € (220.767,50 Sk) neuspokojuje

98)
EKOSPOL a. s., Vajanského 20, Žilina – pohľadávka 13.124,88 € (395.400,-- Sk)
neuspokojuje sa,
99)
Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša - Hámre 388 – pohľadávka 36,89 € (1.111,47 Sk)
neuspokojuje sa,
100) Strojstav Nové Mesto nad Váhom a. s. "v konkurze", Trenčianska 28, Nové Mesto nad Váhom
– pohľadávka 112,13 € (3.378,-- Sk) neuspokojuje sa,
102)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, Česká republika –
pohľadávka 74.230,50 € (2.236.268,-- Sk) neuspokojuje sa,
103)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Žiar nad Hronom,
Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 22.554,24 € (679.469,-- Sk) neuspokojuje sa,
104)
Mototechna, š. p. "v konkurze", Bavorská 856, Praha 5, Česká republika – pohľadávka
3.319,96 € (100.017,-- Sk) neuspokojuje sa,
105) Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd, Námestovo) – pohľadávka 568,15 € (17.116,-- Sk)
neuspokojuje sa,
106) Sika CZ, s. r. o., Bystrická 1132/36, Brno, Česká republika – pohľadávka 2.218,67 € (66.839,70
Sk) neuspokojuje sa,
107)
Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, Košice (pôvodne uplatnené veriteľom
Východoslovenské energetické závody, š. p., Mlynská 31, Košice) – pohľadávka 169,29 € (5.100,-Sk) neuspokojuje sa,
108)
Knauf Insulation, s. r. o., Železničný rad 24, Nová Baňa (pôvodne uplatnené veriteľom
IZOMAT, a. s., Železničný rad 24, Nová Baňa) – pohľadávka 1.344,09 € (40.492,-- Sk) neuspokojuje
sa,
111)

PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, Zemianske Kostoľany (pôvodne uplatnené
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111)
PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, Zemianske Kostoľany (pôvodne uplatnené
veriteľom Pórobetón a. s., Zemianske Kostoľany) – pohľadávka 20.760,41 € (625.428,- Sk)
neuspokojuje sa,
112a) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenské
telekomunikácie, a. s., Banská Bystrica) – pohľadávka 137,18 € (4.132,80 Sk) neuspokojuje sa,
114 ) Ing. Stanislav Kúdela S L I A Č A N , Ul. Hronská 27, Sliač – pohľadávka 491,77 € (14 815,-Sk) neuspokojuje sa,
115)
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo (pôvodne uplatnené
veriteľom Stredné odborné učilište strojárske, Komenského 496/37, Námestovo) – pohľadávka 513,89
€ (15.481,30 Sk) neuspokojuje sa,
116)
KABLEX Malacky a. s., Továrenská 15, Malacky (pôvodne uplatnené veriteľom JUDr. Pavol
Bagin, Mickiewiczova 10, Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Kablex Malacky, a. s. "v
konkurze", Továrenská 15, Malacky) – pohľadávka 529,54 € (15.953,-- Sk) neuspokojuje sa,
117)

Michal Lenč, Brehy 369 – pohľadávka 950,12 € (28.623,20 Sk) neuspokojuje sa,

118)
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTATNY PODNIK, Karloveská 2, Bratislava (pôvodne
uplatnené veriteľom HYDROCONSULT BRATISLAVA, š. p., Radlniského 37, Bratislava) –
pohľadávka 42.328,60 € (1.275.191,31 Sk) neuspokojuje sa,
119)
Július Gendiar - PLYNMONT - Gendiar a synovia, M. Chrásteka 506/3, Žiar nad Hronom –
pohľadávka 661,22 € (19.920,-- Sk) neuspokojuje sa,
124) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s., Daxnerova 756, Tisovec – pohľadávka 6.327,66
€ (190.627,-- Sk) neuspokojuje sa,
126)
EUROVIA CS, a. s., Národní 10, Praha 1, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom
Stavby silnic a železnic, a. s., Národní 10, Praha 1) – pohľadávka 20.002,29 € (602.589,-- Sk)
neuspokojuje sa,
127) TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o, Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom
– pohľadávka 370,41 € (11.159,-- Sk) neuspokojuje sa,
128a) Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom
Stredoslovenské energetické závody š.p., Ulica republiky č.5, Žilina) – pohľadávka 33.446,10 €
(1.007.597,06 Sk) neuspokojuje sa,
128b) Elektroenergetické montáže, a. s., Pri Rajčanke 2926/10, Žilina (pôvodne uplatnené veriteľom
Stredoslovenské energetické závody š. p., Ulica republiky č. 5, Žilina) – pohľadávka 14.813,85 €
(446.282,14 Sk) neuspokojuje sa,
129) Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Jarošova 1, Bratislava – pohľadávka 1.991,64 €
(60.000,-- Sk) neuspokojuje sa,
130)
sa,

E - GAS, spol. s r. o., Oščadnica 19 – pohľadávka 2.353,11 € (70.889,80 Sk) neuspokojuje

131) GLYNWED, s. r. o., Nitrianska č. 18, Trnava (pôvodne uplatnené veriteľom FRIATEC, s r. o.,
Nitrianska 18, Trnava) – pohľadávka 9.153,94 € (275.771,60 Sk) neuspokojuje sa,
132)
Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom EUROTEL
Bratislava, a. s., Karpatská 8, Bratislava) – pohľadávka 1.753,18 € (52.816,30 Sk) neuspokojuje sa,
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133) NAVOS, a. s., Čelakovského 1858, Kroměříž, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom
Zemědělské zásobování a nákup, a. s., Polní ul., Přerov) – pohľadávka 187,30 € (5.642,50 Sk)
neuspokojuje sa,
134)
Obec Olešná (pôvodne uplatnené veriteľom OPOL - obecný podnik Olešná, Rovňany 197,
Olešná) – pohľadávka 264,77 € (7.976,60 Sk) neuspokojuje sa,
136) Mototechna, š. p. "v konkurze", Bavorská 856, Praha 5, Česká republika (pôvodne uplatnené
veriteľom. Mototechna š. p. Praha, „v likvidácii“, organizačná zložka, Magnetova 10, Bratislava) –
pohľadávka 46.276,04 € (1.394.111,87 Sk) neuspokojuje sa,
137)
Ing. Pavol Lukáč - ELPROJEKT, Kotešová 461 – pohľadávka 1.000,41 € (30.138,40 Sk)
neuspokojuje sa,
138) UNEX, a. s., Brníčko 1032, Uničov, Česká republika – pohľadávka 8.202,08 € (247.096,-- Sk)
neuspokojuje sa,
139)
Ing. František Janiš, Duboská cesta 2, Kysucké Nové Mesto – pohľadávka 3.539,14 €
(106.620,10 Sk) neuspokojuje sa,
140)
OTIS Výťahy, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava – pohľadávka 3.816,14 € (114.965,-- Sk)
neuspokojuje sa,
141) HYDROCOOP, štátny podnik "v likvidácii", Radlinského 37, Bratislava - pohľadávka 2.881,86
€ (86.819,-- Sk) neuspokojuje sa,
142) Pozemné stavby HSV Žilina, štátny podnik " v likvidácii", Bytčická cesta 24, Žilina – pohľadávka
440,15 € (13.260,-- Sk) neuspokojuje sa,
143) Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167 – pohľadávka 1.196,26 € (36.038,40 Sk)
neuspokojuje sa,
144)
Mgr. Želmíra Klačková - IRIDIUM, Osiková 15/3, Žilina – pohľadávka 1.715,05 € (51.667,70
Sk) neuspokojuje sa,
145) HYDREX, s. r. o., Partizánska ul. č. 1877, Hriňová – pohľadávka 4.233,40 € (127.535,50 Sk)
neuspokojuje sa,
146) Siemens, s. r. o., Siemensova 1, Praha 13, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom EZ
Praha a. s., Na Poříčí 5 - 7, Praha 1) – pohľadávka 1.561,81 € (47.051,-- Sk) neuspokojuje sa,
147) CE WOOD a. s., Stráže 3662, Zlín, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom FORESTA
a. s., Veľké Karlovice) – pohľadávka 3.722,96 € (112.157,99 Sk) neuspokojuje sa,
148)
FERONA Slovakia, a. s., Bytčická 12, Žilina – pohľadávka 2.747,67 € (82.776,25 Sk)
neuspokojuje sa,
149)
Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenský
rozhlas, Mýtna 1, Bratislava) – pohľadávka 88,30 € (2.660,-- Sk) neuspokojuje sa,
150a) STAVIVÁ servis, s. r. o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica (pôvodne uplatnené veriteľom
STREDOSTAVIVÁ, a. s., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica) - pohľadávka 2.180,57 € (65.692,-Sk) neuspokojuje sa,
150b) STAVIVÁ-Garaj, s. r. o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica (pôvodne uplatnené veriteľom
STREDOSTAVIVÁ, a. s., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica) – pohľadávka 46.415,20 €
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STREDOSTAVIVÁ, a. s., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica) – pohľadávka 46.415,20 €
(1.398.304,40 Sk) neuspokojuje sa,
151)
Petra Pečalková, nar. 14. 04. 1979, Rudina 358 – pohľadávka 643,55 € (19.387,50 Sk)
neuspokojuje sa,
152) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina – pohľadávka 2,76 € (83,20 Sk)
neuspokojuje sa,
153) ŽDB GROUP a. s., Bezručova 300, Bohumín, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom
ŽDB a. s., Bezručova 300, Bohumín) – pohľadávka 14.664,33 € (441.777,50 Sk) neuspokojuje sa,
154)
STAVEBNÁ TECHNIKA s. r. o., Kamenná 3511/25, Žilina – pohľadávka 213,65 € (6.436,30
Sk) neuspokojuje sa,
156) MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA, Podzávoz 284, Čadca (pôvodne uplatnené veriteľom
Údržba miestnych komunikácií, Čadca) – pohľadávka 89,13 € (2.685,-- Sk) neuspokojuje sa,
157)
CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., Dlhá 90, Žilina
(pôvodne uplatnené veriteľom CISS Martin, s. r. o., Jesenského 17/4353, Martin) – pohľadávka
1.593,68 € (48.011,20 Sk) neuspokojuje sa,
158)
JUDr. Karol Matonok, Pokojná 161, Rosina – pohľadávka 4.707,72 € (141.824,90 Sk)
neuspokojuje sa,
159) Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š. p. "v likvidácii", Orolská 3, Žilina – pohľadávka
3.794,10 € (114.301,-- Sk) neuspokojuje sa,
160)
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, (pôvodne
uplatnené veriteľom Stredoslovenské lesy Odštepný Závod lesnej techniky, Srnková 25, Banská
Bystrica) – pohľadávka 1.728,81 € (52.082,-- Sk) neuspokojuje sa,
161a) Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul.535/1) – pohľadávka 8.716,06 € (262.580,-- Sk) neuspokojuje sa,
163) Vladimír Kučera, Struhy 1378, Krásno nad Kysucou – pohľadávka 12.935,14 € (389.684,-- Sk)
neuspokojuje sa,
164) Ing. Jaroslav Podolák - Agentúra PODOP, Trenčianske Jastrabie 100 – pohľadávka 449,11 €
(13.530,-- Sk) neuspokojuje sa,
165) KUHN - SLOVAKIA s. r. o., Diaľničná cesta 16A, Senec – pohľadávka 4.499,90 € (135.563,90
Sk) neuspokojuje sa,
166)
sa,

Doprastav a. s., Drieňová 27, Bratislava – pohľadávka 877,58 € (26.437,90 Sk) neuspokojuje

167)
Roľnícke družstvo Terchová, Nová Farma, Krasňany – pohľadávka 93,15 € (2.806,20 Sk)
neuspokojuje sa,
169) Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd, Tomášikova 5, Liptovský Mikuláš) – pohľadávka 239,26 €
(7 208,-- Sk) neuspokojuje sa,
170)
KONY ZLÍN, s. r. o., Nad Březinou 5104, Zlín, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom
KONY ZLÍN, s. r. o., organizačná zložka, Hlavná 1, Trenčín) – pohľadávka 563,84 €(16.986,30 Sk)
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KONY ZLÍN, s. r. o., organizačná zložka, Hlavná 1, Trenčín) – pohľadávka 563,84 €(16.986,30 Sk)
neuspokojuje sa,
171) ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
PREFABRIKÁT, a. s., Veľké Leváre) – pohľadávka 3.474,74 € (104.680,-- Sk) neuspokojuje sa,
172)
Plastika, a. s., Novozámocká 222, Nitra – pohľadávka 1.720,52 € (51.832,37 Sk)
neuspokojuje sa,
173)
SLOVAKIA ASFALT s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
SLOVASFALT, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava) – pohľadávka 2.306,25 € (69.478,-- Sk)
neuspokojuje sa,
174) Zuzana Vovková, nar. 13. 09. 1960, Kubínska 2, Žilina – pohľadávka 1.612,30 € (48.572,-- Sk)
neuspokojuje sa,
175) Albína Čechová, nar. 25. 12. 1948, Rázusova 11/3, Žiar nad Hronom – pohľadávka 2.703,11 €
(81.434,-- Sk) neuspokojuje sa,
176) Jandzíková Viera, nar. 18. 07. 1946, Kukučínova 5, Žilina – pohľadávka 2.557,86 € (77.058,-Sk) neuspokojuje sa,
177)
Eugen Markuš, nar. 01. 12. 1942, Stará cesta 31/879, Teplička nad Váhom – pohľadávka
4.820,95 € (145.236,-- Sk) neuspokojuje sa,
178)
Ing. Alexander Pychtin, nar. 31. 05. 1940, A. Bernoláka 31/2168, Žilina – pohľadávka
3.726,22 € (112.256,-- Sk) neuspokojuje sa,
179) Ing. Miroslav Zachar, nar. 25. 07. 1953, Tulská 4, Žilina – pohľadávka 4.684,03 € (141.111,-Sk) neuspokojuje sa,
180)
Ing. Karol Vladár, nar. 09. 03. 1949, Rudinka 105 – pohľadávka 4.662,55 € (140.464,-- Sk)
neuspokojuje sa,
181)
Stredoslovenské stavby, s. r. o., Vinohradnícka 351, Veľké Leváre – pohľadávka 546,34 €
(16.459,-- Sk) neuspokojuje sa,
182) OBAL-SERVIS, a. s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel, Košice (pôvodne uplatnené veriteľom
International Trade Center, a. s., Trieda SNP 61, Košice) – pohľadávka 1.943,30 € (58.544,-- Sk)
neuspokojuje sa,
183a) Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., ul. 1.mája 724, Liptovský Mikuláš – pohľadávka
4.420,30 € (133.166,-- Sk) neuspokojuje sa,
184) Michal Sluka, nar. 24.12.1955, Bystričany 408, Prievidza – pohľadávka 4.675,73 € (140.861,-Sk) neuspokojuje sa,
185)
Vodné zdroje, a. s., Sabinovská 14, Bratislava – pohľadávka 20.540,23 € (618.795,-- Sk)
neuspokojuje sa,
186)
sa,

TERMEKO, s. r. o., Tulipánova 2, Žilina – pohľadávka 321,32 € (9.680,-- Sk) neuspokojuje

187) Ing. Anna Kurimská MAPING, Rastislavova 4, Žilina - pohľadávka 1.219,21 € (36.730,-- Sk)
neuspokojuje sa,
189)

J e d n o t a , spotrebné družstvo „v konkurze“, Hatalova 100, Trstená – pohľadávka 31.961,93
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189) J e d n o t a , spotrebné družstvo „v konkurze“, Hatalova 100, Trstená – pohľadávka 31.961,93
€ (962.885,-- Sk) neuspokojuje sa,
190) COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, Prievidza (pôvodne uplatnené
veriteľom JEDNOTA SD A. Hlinku I. 459/20, Prievidza) - pohľadávka 3.983,27 € (120.000,-- Sk)
neuspokojuje sa,
191) PH KONZULTA, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín a KONZULTA Trenčín, s. r. o., Ľudovíta Stárka
2202, Trenčín (pôvodne uplatnené veriteľom Konzulta, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín) – pohľadávka
146,16 € (4.403,30 Sk) neuspokojuje sa,
192) G L O B Á L , spol. s r. o., J. Hollého 1180/13, Bojnice – pohľadávka 5.554,80 € (167.343,80
Sk) neuspokojuje sa.

VII.

Pohľadávky vylúčené z uspokojovania - § 33 ods. 1 písm. b) ZKV:

por. č.
PP15) JUDr. Karol Matonok, Rosina č. 161 – pohľadávka 466,06 € (14.040,50 Sk).

VIII.

Pohľadávky vylúčené z uspokojovania - § 33 ods. 1 písm. e) ZKV:

por. č.
PP11) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava – pohľadávka 534,55 €
(16.104,-- Sk),
PP17) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava – pohľadávka 147,97 € (4.457,74
Sk),
PP20) Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, Banská
Bystrica, Daňový úrad, SNP 132, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 11.232,16 € (338.380,05 Sk),
PP21) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 432,41 €
(13.026,78 Sk),
PP22) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 139,30 €
(4.196,55 Sk).

IX.

Pohľadávky vylúčené z uspokojovania - § 33 ods. 1 písm. f) ZKV:
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por. č.
PP 16) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenské
telekomunikácie, a. s., Bratislava) – pohľadávka 478,58 € (14.417,80 Sk),
5)
Ing. JUDr. Miroslav Paller, Jesenského 61, Žiar nad Hronom (pôvodne uplatnené veriteľkou
Mária Bugárová, súdna exekútorka, A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom) – pohľadávka 138,15 € (4.162,-Sk)
30b)
Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, pobočka Dolný Kubín, Aleja
Slobody 1878, Dolný Kubín – pohľadávka 6.660,59 € (200.657,00 Sk),
41b)
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34,
Liptovský Mikuláš – pohľadávka 5.275,84 € (158.940,00 Sk),
41c)
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, Bratislava, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34,
Liptovský Mikuláš – pohľadávka 722,10 € (21.754,00 Sk),
69a)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova ul. č. 17, Bratislava – pohľadávka 496,18
€ (14.948,00 Sk),
77b)
Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Okresný úrad
Námestovo, odbor životného prostredia, Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo) – pohľadávka
239,-- € (7.200,-- Sk),
81b) STAR - stavebné a rekonštrukčné práce, a. s., Kragujevská 4, Žilina – pohľadávka 8.918,14 €
(268.668,-- Sk),
112b) Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenské
telekomunikácie, a. s. Banská Bystrica) – pohľadávka 959,83 € (28.915,70 Sk),
150a) STAVIVÁ servis, s. r. o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica (pôvodne uplatnené veriteľom
STREDOSTAVIVÁ, a. s., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica) – pohľadávka 131,75 € (3.969,-- Sk),
161b)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul. 535/1) – pohľadávka 37.974,41 € (1.144.017,-- Sk),
161c)
Slovenská konsolidačná a. s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom
Slovenská republika, Ústredné daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Námestovo,
Ružová ul. 535/1, Námestovo) – pohľadávka 15.125,90 € (455.683,00 Sk),
183b) CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r. o., Štrková 17, Žilina – pohľadávka 3.136,73 € (94.497,00
Sk),
194)
Sk),

ZTS TEES, a. s. „v konkurze“, ČSA 3/1697, Martin – pohľadávka 48.699,54 € (1.467.122,21

196)
Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, Banská
Bystrica, Daňový úrad, Laskomerského 14, Brezno) – pohľadávka 5.423,89 € (163.400,00 Sk),
198)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50
Považská Bystrica (pôvodne uplatnené veriteľom Štátny zdravotný ústav, Slovenských partizánov
11330/50, Považská Bystrica) – pohľadávka 151,30 € (4.558,-- Sk),
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200)
Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., J. Horvátha 889/8, Kremnica – pohľadávka 3.791,73 €
(114.229,80 Sk)
201)
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava (pôvodne uplatnené veriteľom Globtel GSM,
a. s., Prievozská 6/A, Bratislava) – pohľadávka 330,05 € (9.943,-- Sk),
203
BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o., Skrchov 1, Česká republika (pôvodne uplatnené veriteľom
TELURIA, spol. s r.o., Skrchov 1) – pohľadávka 513,65 € (15.474,10 Sk),
204)
AUTOTRANS EKOLOGICKÉ STROJE, s. r. o., Tyršovo nábrežie 1, Košice (pôvodne
uplatnené veriteľom AUTOTRANS - Ekologické stroje, s. r. o., Žiar nad Hronom) - pohľadávka 988,85
€ (29.790,-- Sk),
205)
JUDr. Ján Ferko, súdny exekútor, Partizánska ul. č. 1057/21, Snina – pohľadávka 155,17 €
(4.674,60 Sk),
206)

PREFA Sučany, a. s., Podhradská cesta 2, Sučany – pohľadávka 1.538,14 € (46.337,90 Sk),

207)
ČSAD Ostrava a. s., Vítkovická 3083/1, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika –
pohľadávka 6.478,--Kč a 19,58 € (590,-- Sk),
208a) Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava – pohľadávka 3.158,77 €
(95.161,00 Sk),
208b) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, pobočka Dolný Kubín, Aleja
Slobody 1878 – pohľadávka 1.080,13 € (32.540,-- Sk),
209)

Obec Ťapešovo – pohľadávka 1.636,26 € (49.294,-- Sk),

210a) Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd, Ulica Radlinského č. 36, Dolný Kubín) - pohľadávka
135,56 € (4.084, Sk),
210b) Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd, Hviezdoslavova ulica č. 28, Žilina) - pohľadávka 525,-- €
(15.816,-- Sk),
211)

Jozef Sroka, Klin 166 – pohľadávka 19.604,12 € (590.593,70 Sk),

212)

Dominik Jendroľ, Klin 175 – pohľadávka 1.364,41 € (41.104,10 Sk),

213)

Ing. František Jendroľ - STAVPOČ, Klin 175 - pohľadávka 5.136,37 € (154.738,20 Sk),

214)

Drevoindustria a. s. „v konkurze“, Dolné Rudiny 3, Žilina – pohľadávka 241,85 € (7.286,-- Sk),

215)
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., Sokolovská 106, Litomyšl, Česká republika (pôvodne
uplatnené veriteľom VERTEX a.s., Sokolovská 106, Litomyšl) - pohľadávka 33.000,-- Kč a 92,01 €
(2.772,-- Sk),
216)
A P I A G R A , klimatizácia a vetranie, spol. s r. o., Ul. Slanická č. 36, Zubrohlava –
pohľadávka 693,32 € (20.887,-- Sk),
217)
Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava – pohľadávka 5.619,29 €
(169.286,58 Sk),
218 )

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", Orolská 3, Žilina –
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218 ) Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", Orolská 3, Žilina –
pohľadávka 5.048,70 € (152.097,-- Sk),
220 ) Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii", Orolská 3, Žilina
(pôvodne uplatnené veriteľom Podnik panelovej výroby š. p. "v likvidácii", Žilina) – pohľadávka
29.739,79 € (895.940,96 Sk),
221)

Alojz Čuraj, Divinka 128 – pohľadávka 225,72 € (6.800,-- Sk),

222) Sociálna poisťovňa Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce Dolný Kubín, Námestie slobody 2, Dolný
Kubín) – pohľadávka 9.193,35 € (276.959,-- Sk),
223)
PREFA Bytča - Hrabové a.s. „v konkurze“ Bytča - Hrabové – pohľadávka 43.022,98 €
(1.296.110,32 Sk).

X.
Správkyňa konkurznej podstaty je povinná poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do
30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a v lehote do 40 dní od právoplatnosti uznesenia predložiť
súdu doklady o splnení rozvrhového uznesenia spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie
funkcie správcu.

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

V Banskej Bystrici, dňa 8. augusta 2012

JUDr. Miroslav K l á t i k
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sudca
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