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reštrukturalizácie

Deň vydania: 20. septembra 2012

K012070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCO-MED s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 124, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 260 771
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Výhonská 13, 831 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2012 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka INCO-MED, s.r.o., IČO: 36 260 771, so sídlom:
Hradská 124, 821 07 Bratislava týmto správca v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení zvoláva schôdzu veriteľov na deň 23.10.2012 o
11:00 hod., ktorá sa bude konať v budove sídla správcu, na ulici Výhonská 13, 831 06 Bratislava,
pričom prezentácia účastníkov chôdze sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do začatia schôdze.
Program schôdze:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. správa konateľa dlžníka o stave spoločnosti
3. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohadávok
4. voľba veriteľského výboru
5. záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má každý veriteľprihlásenej pohľadávky.
V rámci prezentácie je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti, pri veriteľoch právnických osobách
rovnako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3
mesiace. V prípade zastupovania veriteľa je zároveň potrebné predložiť platné splnomocnenie, resp.
poverenie.
JUDr. Miroslav Ňuňuk, správca

K012071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Puzder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 57, 055 01 Margecany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Popradská 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2012 S 1473
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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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Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca podstaty úpadcu František Puzder, nar. 21.01.1974, bytom
Jarná 57, 055 01 Margecany, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 30. októbra 2012 o 08.30 hod. v kancelárskych priestoroch v budove na Tajovského
č. 13 v Košiciach.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Rôzne, záver.

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K012072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hübler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 585/11, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.6.1932
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Hajtolová
Sídlo správcu:
Nová Štvrť 196/49, 082 12 Kapušany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2010 S1370
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti BAJHAN, s.r.o., právny dôvod vzniku: právo na vyrovnací podiel
v zmysle § 148 ods. 2 a § 150 Obchodného zákonníka vo výške 972,84 EUR,
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti BAJHAN.EU, s.r.o. právny dôvod vzniku: právo na vyrovnací
podiel v zmysle § 148 ods. 2 a § 150 Obchodného zákonníka vo výške 964,27 EUR,
ktorých zapísanie do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu bolo zverejnené v OV 114/2012.
Deň vylúčenia súpisových zložiek majetku: 14.09.2012,
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku: Na základe súhlasu zástupcu veriteľov: Slovenská
konsolidačná, a. s. s vylúčením majetku (pohľadávok) zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s § 81
ZKR udelený podaním zo dňa 10.09.2012 (doručeného 14.09.2012) vzhľadom na právny stav a
nevymožiteľnosť pohľadávok.

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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K012073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAMAX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 71, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 649 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Hajtolová
Sídlo správcu:
Nová Štvrť 196/49, 082 12 Kapušany
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2011 S1370
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
1. dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – faktúra č. 09502007 vo výške 565,96
EUR a 10502007 vo výške 86,30 EUR – služby (ubytovanie)
2. Európsky parlament Rómov Bratislava, Čiernovodská 6, 821 07 Bratislava – faktúra č.10090017 vo
výške 162,40 EUR, faktúra č. 10090018 vo výške 190,20 EUR a faktúra č.100090040 vo výške 92,94
EUR – služby (ubytovanie)
3. Chillout, s.r.o., Tranovského 55, 841 02 Bratislava - faktúra č. 10090001 vo výške 59,75 EUR služby (ubytovanie)
4. LF PARTNER, s.r.o., Hlavná 29, 080 01 Prešov – faktúra č. 91/2006 vo výške 373,43 EUR –
prenájom priestorov
5. Sokolová Denisa, Lada č. 205, 082 12 Kapušany - faktúra č. 166,14 EUR - služby (ubytovanie)
6. Viliam Turan TURANCAR, Železničiarska 13, 949 01 Nitra – faktúra č. 10302008 vo výške 59,75
EUR – služby (ubytovanie)
7. Anton Hriň, Kojatice 75, 082 32 Svinia – náhrada škody vo výške 341,90 EUR
8. Lytvynenko Sergity, Ukrajina - faktúra č. 100090041 vo výške 57,02 EUR – služby (ubytovanie)
ktorých zapísanie do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu bolo zverejnené v OV č. 175/2011 (s
doplnením v OV 94/2012).
Deň vylúčenia súpisových zložiek majetku: 14.09.2012,
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku: Na základe súhlasu zástupcu veriteľov: Sociálna
poisťovňa - pobočka Prešov s vylúčením majetku - pohľadávok, ktoré sa nepodarilo speňažiť ani v
troch ponukových kolách, zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s § 81 ods. 1 ZKR. Súhlas udelený
podaním zo dňa 10.09.2012 (doručený 14.09.2012).

K012074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Janka Holešovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradskej brigády 742/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1960

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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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20. septembra 2012

JUDr. Erika Hajtolová
Nová Štvrť 196/49, 082 12 Kapušany
3K/10/2012 S1370
3K/10/2012
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majektu: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
Právny dôvod vzniku: Nevyčerpaná časť preddavku
Súpisová hodnota majektu a mena: 2.400 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení - zrážka zo mzdy úpadkyne za
mesiac august 2012
Súpisová hodnota majetku a mena: 12,55 EUR

K012075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 489
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
Spisová značka súdneho spisu:
2112205655
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing.Renata Petrová, správca úpadcu Pensión St. Maria, s.r.o. so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava ,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v reštaurácii Lukas,ulica Hlavná 77 v Šali dňa
22.10.2012 o 14.30 hod. s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze 2.Správa o činnosti a stave
konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4.Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKoR
5.Rôzne 6.Záver. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom
alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. Ing. Renáta Petrová správca

K012076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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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SKP, k. s., správca úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt, bytom Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň, nar.
11.06.1978 v súvislosti so zmenou sídla kancelárie oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v novej správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 2.
poschodie v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do15.30 hod. Kontakt:
e-mail: office@skpks.sk

K012077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Mgr. Andrej Lenhardt, bytom Sklená 437/63, 992 01 Modrý Kameň, nar. 11.06.1978,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 26. októbra 2012 o 10.15 hod., ktorá sa uskutoční v sídle
kancelárie správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 2. poschodie, veľká zasadacia miestnosť
č. 317.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
SKP, k.s. - správca

K012078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Wosková, rod. Martincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 20, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2011/S 1462
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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. Michal Pohovej, správca úpadcu Ing. Eva Wosková, rod. Martincová, narodená 03.12.1956,
trvale bytom Lotyšská 20, 821 06, podľa ustanovenia § 81 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného
orgánu, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:
22.

Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: 100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti WS PRINT s.r.o., so sídlom Hraničná 8,
Bratislava 821 05, IČO: 35 914 807, zapísaná v Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 34342/B
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34342/B
Súpisová hodnota majetku: 65000 EUR

23.

Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: 10% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti AVANGARD, spol. s r.o., so sídlom Pribinova
25, Bratislava 811 09, IČO: 31 367 488, zapísaná v Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 6554/B
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6554/B
Súpisová hodnota majetku: 331,93 EUR

JUDr. Michal Pohovej, správca

K012079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

KOVOHRON, výrobné družstvo,
Zvolen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Strážou 3/223, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2011 S1254
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
- Dlžník - Dlžník
- Suma v
Súpisová
Mena Právny dôvod vzniku
názov dlžníka
číslo
mesto
PSČ
IČO
€
hodnota v €
COOP PRODUKT Mliekarenská Bratislava 824 92 00168637 57
EUR Členský podiel úpadcu na 57 657,84 €
SLOVENSKO
10
657,84
majetku
dlžníka
vzniknutý
€
ukončením členstva v dlžníkovi

K012080
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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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COLLAGEN SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 313 025
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Balážová
Sídlo správcu:
17.novembrq 40, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 28K/20/2012 S1435
Spisová značka súdneho spisu:
28K/20/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.,so sídlom Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO:
36313025, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na
ulici štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice dňa 26.10.2012 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
Prezentácia veriteľov začne o 9,30 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadene preukaz
advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto
zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby
veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 17.9.2012
JUDr. Katarína Balážová, správca

K012081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Cyril Syč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2012 S63
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Jozefa Dudovičová týmto
zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený vo VOLKSBANK Slovensko a.s., č.
3190062504/3100, na ktorý možno skladať kauciu.
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: 20. septembra 2012

JUDr. Jozefa Dudovičová

K012082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Jakabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2012 S1410
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO
SPISU
Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Margita Jakabová, nar. 24.03.1953, bytom Družstevná 745/94,
946 55 Pribeta, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť telefonicky na tel.č.: 037/6522705, resp.
mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 14.09.2012

Mgr. Roman Nagy, správca

K012083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Cyril Syč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2012 S63
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Cyril Syč, nar. 23.05.1958, bytom
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 05.11.2012 o 10.00 hod.,
ktorá sa uskutoční v sídle správcu na Perneckej ulici 37 v Bratislave.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze

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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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii veritelia: - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, - právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca

K012084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Ptačinová – ZET SERVIS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letecká 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 175 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
J. Bottu 53, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2010 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
31K/25/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn. 31K/25/2010 S 1269

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov za prítomnosti správcu v konkurznej veci úpadcu
Ingrid Ptačinová – ZET SERVIS,miesto podnikania Letecká 9, 917 01 Trnava, IČO: 35 175 982
(ďalej iba „úpadca“)konaného dňa 14.09.2012 o 11:30 hod v kancelárii správcu na Ul. J. Bottu
53, 917 01 Trnava
Prítomní:JUDr. Lea Gubová, správca
Zástupca veriteľov úpadcu:Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 zast. Ing. Štefanom Čarným
Program schôdze:
1. Informovanie o činnosti správcu, stave konkurzného konania a vykonaných úkonoch
2. Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu
Priebeh schôdze, prijaté uznesenia:
1. Informovanie o činnosti správcu, stave konkurzného konania a vykonaných úkonoch
Správca úpadcu informoval zástupcu veriteľov s obsahom úkonov vykonaných doteraz správcom
v konkurznom konaní a informoval zástupcu veriteľov o stave konkurzného konania.
2.Žiadosť správcu o uloženie 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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Správca úpadcu upovedomil zástupcu veriteľov o Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na
speňažovanie majetku úpadcu zo dňa 25.10.2011 a o Opätovnej žiadosti správcu o uloženie
záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu zo dňa 13.2.2012 a požiadal zástupcu veriteľov
o udelenie záväzného pokynu v zmysle žiadosti. Stretnutie bolo ukončené o 12:00 hod.
Zapisovateľ:Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 zast. Ing. Štefanom Čarným
Zápisnicu zverejňuje:JUDr. Lea Gubová, správca, J. Bottu 53, 917 01 Trnava

K012085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Vozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná dolina 62, 906 05 Podbranč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2011 S 1505
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo
Názov hnuteľnej veci/súboru
44.

Dátum zápisu do zoznamu majetku Počet Hodnota Súpisná hodnota v € Podiel

Zrážka zo mzdy za august 2012 10.09.2012

1

632,33

632,33

1/1

V Piešťanoch dňa 17.09.2012

Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu Ľubomíra Vozára

K012086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Ptačinová – ZET SERVIS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letecká 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 175 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
J. Bottu 53, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2010 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
31K/25/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

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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Sp. zn. 31K/25/2010 S 1269
Zápisnica zo schôdze veriteľov úpadcu Ingrid Ptačinová – ZET SERVIS,miesto podnikania Letecká 9,
917 01 Trnava, IČO: 35 175 982 (ďalej iba úpadca) konanej dňa 14.09.2012 o 11:00 hod v kancelárii
správcu na Ul. Jána Bottu 53, 917 01 Trnava
Program schôdze:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Voľba nového zástupcu veriteľov
3. Záver
Predseda schôdze: JUDr. Lea Gubová, správca
Zapisovateľ: JUDr. Lea Gubová, správca
Prítomní veritelia – podľa priloženej prezenčnej listiny:
1. Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 (pôvodný veriteľ: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica,
Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, IČO: 00634816 – s počtom prihlásených
a uznaných pohľadávok 45 189,81 eur, pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa Bratislava,
pobočka Trnava, ul. V. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484 s počtom prihlásených
a uznaných pohľadávok 9 249,42 eur ) zast. Ing. Štefanom Čarným na základe poverenia zo
dňa 06.09.2012 s počtom hlasov 54 439
2. SR – Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, zast. Ing. Ľubomírom
Schedlbauerom na základe poverenia zo dňa 13.08.2012 s počtom hlasov 5 590
Priebeh schôdze, prijaté uznesenia s výsledkami hlasovania a uplatnené námietky:
1.Prezentácia, otvorenie schôdze
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov úpadcu a privítal prítomných veriteľov, ktorí sa pred
otvorením schôdze prezentovali. Predseda schôdze zistil, že veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze
veriteľov bol riadne zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2012 dňa 27.08.2012. Predseda
schôdze skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná v zmysle § 35 odsek 3 zákona č.
7/2005 Z. z. v príslušnom znení. Na schôdzu veriteľov sa dostavili dvaja veritelia, ktorí boli oprávnení
na schôdzi veriteľov hlasovať.
2.Voľba nového zástupcu veriteľov
Predseda schôdze informoval o žiadosti zástupcu veriteľov - Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo
SR, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, IČO: 00634816 o zvolanie schôdze veriteľov,
predmetom ktorej bude voľba nového zástupcu veriteľov a to z dôvodu postúpenia pohľadávok na
iného veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005. Prevod pohľadávok v celkovej výške 68.081,08 Eur z veriteľa Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, IČO: 00634816 na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
potvrdil Okresný súd Trnava uznesením č. 31K/25/2010-539 zo dňa 29.3.2012, právoplatným dňa
24.4.2012. Na základe uvedeného bolo pristúpené k hlasovaniu o zvolení nového zástupcu veriteľov.

Predseda schôdze predniesol návrh na zvolenie za nového zástupcu veriteľov prítomného veriteľa

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácie
Predseda schôdze predniesol návrh na zvolenie za nového zástupcu veriteľov prítomného veriteľa
s najvyšším počtom hlasov Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
OV 182/2012

Prítomní veritelia oprávnení hlasovať na schôdzi veriteľov prejavili súhlas s predneseným postupom
voľby, s navrhnutím prítomného veriteľa na zvolenie za nového zástupcu veriteľov.
Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov oprávnených hlasovať na hlasovanie o tomto návrhu.
Výsledky hlasovania:
Za

60 029 hlasov (100 %)

Proti

0 hlasov

Zdržali sa

0 hlasov

Bolo prijaté nasledovné uznesenie: „Novým zástupcom veriteľov úpadcu sa stáva veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.“ Proti
uzneseniu neboli uplatnené žiadne námietky.
3.Záver
Nakoľko neboli prednesené žiadne ďalšie otázky a ani pripomienky, predseda schôdze poďakoval za
účasť a ukončil schôdzu veriteľov úpadcu.
Schôdza veriteľov ukončená o 11:30 hod.
Zápisnicu vyhotovil JUDr. Lea Gubová, správca
V Trnave, dňa 14.9.2012

K012087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ridzoň "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 24, 980 23 Drienčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2012 S1295
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu
Stanislav Ridzoň „v konkurze“, nar. 14.01.1977, bytom Drienčany 24, 980 23 Drienčany týmto v súlade
s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.11.2012 (pondelok) o 10.00 hod. (prezentácia od
9.45 hod.) v kancelárii správcu Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
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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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Voľba zástupcu veriteľov.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
Záver.

OV 182/2012

2.
3.
4.
5.

Deň vydania: 20. septembra 2012

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie a doklad totožnosti.
JUDr. Jana Jandová, správca

K012088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Šimurka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 17/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1974
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 28K/63/2011/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
28K/63/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

DOPLNENIE A AKTUALIZÁCIA SÚPISU ODDELENÝCH PODSTÁT
LICITOR recovery, k.s. - správca úpadcu: Boris Šimurka, nar.: 20.01.1974, trvale bytom: Rudnaya
17/3, Prievidza, týmto najmä podľa § 76 ods. 3 ZKR v platnom znení, a k t u a l i z u j e súpis
oddelených podstát majetku úpadcu.
Na predchádzajúce aktualizácie súpisu oddelených podstát, zverejnené v OV č. 114/2012 zo dňa
14.6.2012, v OV č. 139/2012 zo dňa 20.7.2012, sa odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie
neprihliada.
SÚPIS MAJETKU oddelených podstát
I. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného veriteľa:
SR - Daňový úrad Trenčín
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY
postavená
na popis stavby
LV č.
parc. KN-C č.
149
byt č. 3, vchod 17, na prízemí 7256
bytového domu súp.č. 20204,
ulica: Rudnaya 17; spoluvl.
podiel na spoločných častiach a
zariadenia domu a k pozemku
parc.č. 149: 57/1398
149
byt č. 3, vchod 17, na prízemí 7256
bytového domu súp.č. 20204,
ulica: Rudnaya 17; spoluvl.
podiel na spoločných častiach a
zariadenia domu a k pozemku
parc.č. 149: 57/1398

kat.úz./ štát spoluvl. súp.
obec
podiel hodnota
Prievidza SR 1/2
000,00 €

Prievidza SR 1/2

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

13

000,00 €

poznámka
15 Vo
vlastníctve
úpadcu

15 Vo
vlastníctve
bývalej manželky
úpadcu:
Zdenky
Šimurkovej,
r.
Tručková,
nar.:
29.9.1976, bytom:
Rudnaya 204/17,
Prievidza;
majetok,
ktorý
zabezpečuje

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012
zabezpečuje
úpadcove záväzky
podľa § 67 ods. 1
písm. c/ ZKR

2./ POZEMKY
parcela KN-C č. druh pozemku
266/24

zast.plochy
nádvoria

výmera v m2 LV č.
a 319

3994

kat.úz./ štát spoluvl. súp.hodnota poznámka
obec
podiel
Nováky SR 1/5
1
700,00 €

II. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného veriteľa:
Poštová banka, a.s.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č. druh
1.
2.
3.
4.
5.

rok
miesto, kde spoluvl. súp.hodnota poznámka
výroby sa
vec podiel
nachádza
výrobná
SPF-2000 PH,
KHS4721390 2005
1
27
technológia/sústruh
796,98 €
závitorez
REMS 7
466190DG
2005
1
16
381,20 €
závitorez
REMS 7
885715 RT
2005
1
16
381,20 €
frézka
PROMA
SHR37628
2005
1
38
FVV-150PD4,
958,24 €
sústruh
PROMA
SPF KHS7254190 2005
1
54
2000PH3,
711,48 €
SPOLU:
154 *
229,10 €
*poznámka:

popis

výr.č.

Celková súpisová
hodnota
je
určená zo ZP č.
010/2005
z
1.7.2005

V Bánovciach nad Bebravou dňa 14.09.2012
LICITOR recovery, k.s.

K012089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jana Harbutová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 97213 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

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Ing. Jana Harbutová, Sládkovičova 697/2, Nitrianske Pravno v súlade s § 28
ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
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Deň vydania: 20. septembra 2012

veriteľa: Willmark, s. r.o., Hrachová 18, Bratislava 821 05
IČO: 35763248
prihlásená suma: 8.798,92 €
V Trenčíne, 17.9.2012
JUDr.Darina Válková, správca

K012090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELNE TEMAKO a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 581, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 652 328
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2008/S766
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2008
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Súpis oddelenej podstaty
1/ Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: SR-DR SR Banská Bystrica - Daňový úrad
Vranov nad Topľou
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 50
2/ Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
(pôvodne SR-DR SR Banská Bystrica - Daňový úrad Vranov nad Topľou)
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5 až 49; 51 až 63
Pozemok
Druh pozemku: Ostatné plochy; výmera (m2): 1718; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; parcelné číslo: 2329; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 29 206 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie súpisovej
zložky majetku
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 888; obec: Hanušovce nad Topľou; štát:
SR; názov katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; parcelné číslo: 2343/25;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 15 096 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku
Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 249; obec: Bystré; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; parcelné číslo: 1424; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 871,50 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie súpisovej zložky majetku;
Pozemok
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Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 125; obec: Bystré; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; parcelné číslo: 1425; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 437,50 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Administratívna budova; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 550; parcelné číslo:
1423/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Sociálne zariadenie; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 586; parcelné číslo:
1423/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Transformátor; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 589; parcelné číslo: 1423/6;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Výr. expedície; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 591; parcelné číslo: 1423/8;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Výrobná hala; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 596; parcelné číslo: 1446;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Sklad; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov
katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 585; parcelné číslo: 1428/2;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Laboratórium; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 587; parcelné číslo: 1423/4;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Výr. expedície; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené;
názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 590; parcelné číslo: 1423/7;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia - speňaženie
súpisovej zložky majetku;
Stavba
Popis stavby: Olejové hospodárstvo; obec: Bystré; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo:
neuvedené; názov katastrálneho územia: Bystré; číslo LV: 1737; súpisné číslo: 593; parcelné číslo:
1425; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia -
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1425; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku;
OV 182/2012

Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 3-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 4; číslo poschodia: 1; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19 916 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 1-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 3; číslo poschodia: 1; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6 639 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 3-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 1; číslo poschodia: 1; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19 916 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 3-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 8; číslo poschodia: 2; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19 916 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 3-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 5; číslo poschodia: 2; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 19 916 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 2-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 2; číslo poschodia: 1; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 13 278 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 2-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: 2; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 13 278 EUR; Dôvod vylúčenia
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2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 13 278 EUR; Dôvod vylúčenia
- speňaženie súpisovej zložky majetku;
OV 182/2012

Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: 1-izbový byt; obec: Hanušovce nad Topľou; štát: SR; ulica:
Železničiarska; orientačné číslo: 581; číslo bytu/nebytového priestoru: 7; číslo poschodia: 2; názov
katastrálneho územia: Hanušovce nad Topľou; číslo LV: 1001; súpisné číslo: 581; parcelné číslo:
2343/25; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6 639 EUR; Dôvod vylúčenia speňaženie súpisovej zložky majetku.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K012091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

DOMICA KOMPLEX, s.r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 526
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava: Dunajská
48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: hotel Domica; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:;
Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 3; Parcelné číslo:464/7;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40 309,02 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 177; Parcelné číslo:464/2; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 561,51 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo: ;Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 178; Parcelné číslo:464/3; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129 078,51 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 179; Parcelné číslo:464/6; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 268,54 €

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

18

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 180; Parcelné číslo:464/9; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 397,15 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 181; Parcelné číslo:464/8;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: ČOV; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 183; Parcelné číslo:464/12; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 184; Parcelné číslo:464/13;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 185; Parcelné číslo:464/16;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: prístrešok; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 186; Parcelné číslo:464/15; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94€
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: bufet; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 187; Parcelné číslo:464/5; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: prístrešok pri bufete; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 188; Parcelné číslo:464/14;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: Hotel – vstupná časť; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 191; Parcelné číslo:448/6;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 389 164,46 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
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Typ súpisnej položky majetku: Hotel – ubytovacia časť; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 194; Parcelné číslo:448/7;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 443 720,32 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: Vodojem; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 195; Parcelné číslo:448/13;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 51 926,19 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: ČOV; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 196; Parcelné číslo:448/12;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 17 608,19 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/8;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 465,15 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/9;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12 325,73 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/16;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 086,56 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/ 17
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 407 903,40 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK;
Druh pozemku: Ostatné plochy; Výmera (m2): 984; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov katastrálneho
územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:448/11; Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1;
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 692,25 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 302; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:448/18; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 133,19 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 174; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
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Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 174; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:561/11; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 652,90 €;
OV 182/2012

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 179; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:561/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 671,66 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 4779; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/1; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 78 712,94 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 128; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/2; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 108,24 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/3; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,76 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 56; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/5; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 922,35 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/6; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,75 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 260; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/7; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4 282,35 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 282; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/8; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4 644,71 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/9; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,77 €
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Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 72; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 185,88 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 128; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/14; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 108,25 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 34; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/15; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 560,00 €;
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 15035; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/5; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 33 968,27 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 351; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/6; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 793,01 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 1096; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/7; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 476,17 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 58; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/8; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 131,04 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 267; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/9; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 603,23 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 200; Obec: KEČOVO; Štát: SR Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 451,86 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
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Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 19; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/13; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 42,93 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 665; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/16; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 502,42 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 645; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/17; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 457,24 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 254; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:463/2; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 573,83 €
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: hotel Domica; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:;
Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 3; Parcelné číslo:464/7;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40 309,02 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 177; Parcelné číslo:464/2; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 561,51 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo: ;Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 178; Parcelné číslo:464/3; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129 078,51 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 179; Parcelné číslo:464/6; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 268,54 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: budova; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 180; Parcelné číslo:464/9; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 128 397,15 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
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Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 181; Parcelné číslo:464/8;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: ČOV; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 183; Parcelné číslo:464/12; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 184; Parcelné číslo:464/13;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: sociálne zariadenie; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 185; Parcelné číslo:464/16;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 385,27 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: prístrešok; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 186; Parcelné číslo:464/15; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94€
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: bufet; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 187; Parcelné číslo:464/5; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: prístrešok pri bufete; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Súpisné číslo: 188; Parcelné číslo:464/14;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 331,94 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: Hotel – vstupná časť; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 191; Parcelné číslo:448/6;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 389 164,46 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: Hotel – ubytovacia časť; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 194; Parcelné číslo:448/7;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 443 720,32 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: Vodojem; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 195; Parcelné číslo:448/13;
Sekcia edičných činností
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katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 195; Parcelné číslo:448/13;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 51 926,19 €
OV 182/2012

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: ČOV; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné číslo:; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: 196; Parcelné číslo:448/12;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 17 608,19 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/8;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 465,15 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/9;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12 325,73 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/16;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 086,56 €
Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Typ súpisnej položky majetku: rozostavaná stavba; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Ulica:; Orientačné
číslo:; Názov katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Súpisné číslo: ; Parcelné číslo:448/ 17
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 407 903,40 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK;
Druh pozemku: Ostatné plochy; Výmera (m2): 984; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov katastrálneho
územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:448/11; Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1;
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 692,25 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 302; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:448/18; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 133,19 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 174; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:561/11; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 652,90 €;
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty; Výmera (m2): 179; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:801; Parcelné číslo:561/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 671,66 €
Sekcia edičných činností
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Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 4779; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/1; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 78 712,94 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 128; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/2; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 108,24 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/3; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,76 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 56; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/5; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 922,35 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/6; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,75 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 260; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/7; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4 282,35 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 282; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/8; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4 644,71 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 127; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/9; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 091,77 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 72; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 185,88 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
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Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 128; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/14; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 108,25 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 34; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:72; Parcelné číslo:464/15; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 560,00 €;
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 15035; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/5; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 33 968,27 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 351; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/6; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 793,01 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 1096; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/7; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 476,17 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 58; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/8; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 131,04 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 267; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/9; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 603,23 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 200; Obec: KEČOVO; Štát: SR Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/12; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 451,86 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 19; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/13; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 42,93 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 665; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/16; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
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reštrukturalizácie
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/16; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 502,42 €
OV 182/2012

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 645; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:448/17; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 457,24 €
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria; Výmera (m2): 254; Obec: KEČOVO; Štát: SR; Názov
katastrálneho územia: Kečovo; Číslo LV:760; Parcelné číslo:463/2; Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok):1/1; Súpisová hodnota majetku (aj mena): 573,83 €
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K012092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke
družstvo Lekér v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronovce 0, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 639 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2011 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe
JUDr.Tatiana Timoranská ako správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce a ako dražobník oprávnený k
výkonu dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods.1 písm. d), §
92 ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje 2. kolo dražby
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
210/2011 zo dňa 2.11. 2011 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka:
JUDr.Tatiana Timoranská , správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce, sídlo správcu Podzámska 32,
Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183

Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, II. poschodie

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Dátum konania dražby: 9. októbra 2012

Čas konania dražby: 9,00 hod.

Predmet dražby - Nehnuteľnosť v kat.úz. Domaša, obec Hronovce, STAVBA – veľkovýkrmňa HD
na parc.č. 1914/9, bez pozemku, zapísaná v katastri nehnuteľností Správy katastra Levice na LV
č. 602 , v podiele 12/100
Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005
Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Lenky
Chládekovej vo výške 2268,- €
Najnižšie podanie : 1.134,- €

Minimálne prihodenie : 500,- €

Dražobná zábezpeka : 20% najnižšieho podania, teda 227,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č.2940312951/0200.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti). Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu
pridelené dražobné číslo.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to
do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 5 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu
č.2940312951/0200. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote
pripísaná na účet úpadcu
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Konkurzy a
Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych
číslach: 0905215174 alebo 0356401813.
OV 182/2012

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby
vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej
začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

JUDr.Tatiana Timoranská, správca

K012093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke
družstvo Lekér v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronovce 0, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 639 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2011 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Sekcia edičných činností
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Oznámenie o dražbe
JUDr.Tatiana Timoranská ako správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce a ako dražobník oprávnený k
výkonu dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods.1 písm. d), §
92 ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje 2. kolo dražby
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
210/2011 zo dňa 2.11. 2011 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka:
JUDr.Tatiana Timoranská , správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce, sídlo správcu Podzámska 32,
Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183

Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, II. poschodie

Dátum konania dražby: 9. októbra 2012
Čas konania dražby: 10,00 hod.

Predmet dražby - Nehnuteľnosť v kat.úz. Čajakovo, obec Hronovce, parc. reg. „E“ určeného
operátu, parc.č. 1420, lesné pozemky, 13062 m2 v podiele 1/1
Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005
Z.z. Jedná sa o hospodársky les vysoký, zaradený medzi hrabové lužné jaseniny s porastovým typom
šľachtené topoliny.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Vladimíra
Šurániho vo výške 18.860,- €
Najnižšie podanie : 9.430,- €

Minimálne prihodenie : 500,- €

Dražobná zábezpeka : 20% najnižšieho podania, teda 1886,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č.2940312951/0200.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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reštrukturalizácie
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti). Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu
pridelené dražobné číslo.
OV 182/2012

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to
do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 5 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu
č.2940312951/0200. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote
pripísaná na účet úpadcu
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych
číslach: 0905215174 alebo 0356401813.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby
vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej
začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

Sekcia edičných činností
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

JUDr.Tatiana Timoranská, správca

K012094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke
družstvo Lekér v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronovce 0, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 639 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2011 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe
JUDr.Tatiana Timoranská ako správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce a ako dražobník oprávnený k
výkonu dražby v zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods.1 písm. d), §
92 ods.6 zákona č.7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo dražby
majetku úpadcu, uvedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
210/2011 zo dňa 2.11. 2011 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka:
JUDr.Tatiana Timoranská , správca úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér –
v likvidácii, v konkurze, IČO 17 639 921 so sídlom 93 561 Hronovce, sídlo správcu Podzámska 32,
Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183

Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, II. poschodie

Dátum konania dražby: 9.10.2012

Čas konania dražby: 11,00 hod.

Predmet dražby - Nehnuteľnosť v kat.úz. Čajakovo, obec Hronovce, stavba – ošípareň na parc.č.
1263/2, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 611 v podiele 45/115.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 20. septembra 2012

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005
Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Lenky
Chládekovej 296,- €.
Najnižšie podanie : 148,- €

Minimálne prihodenie : 500,- €

Dražobná zábezpeka : 20% najnižšieho podania, teda 30,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č.2940312951/0200.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti). Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu
pridelené dražobné číslo.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to
do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 5 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu
č.2940312951/0200. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote
pripísaná na účet úpadcu
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych
číslach: 0905215174 alebo 0356401813.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby
vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej
začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

JUDr.Tatiana Timoranská, správca

K012095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Procházka - T.P.SPEED
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 816/2A, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 038 646
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K35/2010 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
31K35/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe
JUDr.Tatiana Timoranská ako správca úpadcu Tibor Procházka – T.P.SPEED , s miestom
podnikania Mierová 816/2A, Štúrovo, IČO 18 038 646 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v
zmysle § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného
použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods.1 písm. d), § 92 ods.6
zákona č.7/2005 Z.z. a záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo dražby majetku
úpadcu, uvedeného v súpise majetku, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116B/2011 zo dňa
16.6.2011 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

Označenie dražobníka:
JUDr.Tatiana Timoranská , správca úpadcu Tibor Procházka – T.P.SPEED , s miestom podnikania
Mierová 816/2A, Štúrovo, IČO 18 038 646, nar. 1.9.1951, sídlo správcu Podzámska 32, Nové
Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183
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Deň vydania: 20. septembra 2012

Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, II. poschodie

Dátum konania dražby:
9.10.2012

Čas konania dražby: 14,00 hod

Predmet dražby - Nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, , zapísaná v katstri nehnuteľností Správy
katastra Nové Zámky na LV č. 5541 ako parc. reg.“E“ na mape určeného operátu, parc.č. 5278,
orná pôda, 4226 m2, parc.č. 5357/1, orná pôda, 8420 m2, v podiele ½ k celku
Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005
Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom vo výške: 3. 847,- € za
obidve parcely spolu.
Najnižšie podanie : 3.847,- €

Minimálne prihodenie : 500,- €

Dražobná zábezpeka : 20% najnižšieho podania, teda 770,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č. 2882951156/0200.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky
z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti). Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby”a bude mu
pridelené dražobné číslo.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to
do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 5 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu č.
2882951156/0200. Cena sa považuje za zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote
pripísaná na účet úpadcu
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Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych
číslach: 0905215174 alebo 0356401813.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie
zápisnice o priebehu dražby príslušnej správe katastra a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby
vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár.

Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej
začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné
podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

JUDr.Tatiana Timoranská, správca

K012096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatjana Sihocká, rod. Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondrášovská 710/33, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1954
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OV 182/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20. septembra 2012

Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Jesenského 29, 036 01 Martin
4NcKR/3/2012 S1162
4NcKR/3/2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca vo veci oddĺženia navrhovateľky - dlžníčky : Tatjana Sihocká,
rod. Nováková, nar. 01.06.1954, bytom Ondrášovská 710/33, 031 05 Liptovský Mikuláš, oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správkyne na adrese: Jesenského 29, 036 01
Martin, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8,00 hod do 14,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 043/4222969.
V Martine, dňa 17.09.2012
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K012097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOOD POINT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 499, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 729 783
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2011-SKP12/12
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov konkurzného konania na majetok úpadcu FOOD POINT
s.r.o., Vydrany, IČO: 35 729 783 zo dňa 14.9.2012
Prítomní:
1. predseda schôdze:

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca

2. veritelia:

ABC-Audit, s.r.o., IČO: 359 35 766

·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 3.633,45 Eur
počet hlasov: 3.633
v zastúpení AK HERCEG, s.r.o., JUDr. Vidovenová

Ing. Tibor Hideghéty
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 390.691,52 Eur
počet hlasov: 390.691
v zastúpení Tibor Gálfy

INTERDEL Handelsgesellschaft m.b.H., AT
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 56.484,65 Eur
počet hlasov: 56.484
v zastúpení NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o., Martin Baláž
Sekcia edičných činností
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Obec Vydrany, IČO: 00 228 788
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 8.366,09 Eur
počet hlasov: 8.366
v zastúpení Mgr. Ladislav Balódi

OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 1.373.090,43 Eur
zabezpečený veriteľ
v zastúpení Ing. Zuzana Bertušková

RABBIT trhový Štěpánov a.s., ČR, IČO: 186 22 437
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 37.794,83 Eur
počet hlasov: 37.794
v zastúpení Tibor Gálfy

SR – Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trnava
·
·
·
·

celková zistená suma nezabezpečených pohľadávok 20.865,82 Eur
celková zistená suma zabezpečených pohľadávok 304.013,23 Eur
počet hlasov: 324.793
v zastúpení Ing. Jana Trandžíková

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 0,00 Eur
počet hlasov: 0
v zastúpení Štefan Krnáč

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 67.640,69 Eur
počet hlasov: 67.640
v zastúpení JUDr. Zuzana Šprtová

Mgr. Tibor Szalai - ZUNA, IČO: 14 352 052
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 41.915,73 Eur
počet hlasov: 41.915
v zastúpení Tibor Gálfy

TWS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 276 481
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 202.487,53 Eur
počet hlasov: 202.487
v zastúpení Tibor Gálfy

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874
·
·
·

celková zistená suma pohľadávok 31.103,97 Eur
počet hlasov: 31.103
v zastúpení Mgr. Monika Čiefová
Sekcia edičných činností
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Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu KP a o stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rôzne
6. Záver

ad.1: Schôdza veriteľov bola po prezentácii prítomných otvorená o 11.05 hod. Prítomných bolo 12
veriteľov (spolu aj v zastúpení), z toho dvaja zabezpečení veritelia a 11 nezabezpečených veriteľov
(jeden zabezpečený veriteľ má prihlásené aj nezabezpečené pohľadávky), ktorí sú zároveň aj
oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať spolu v objeme zistených pohľadávok 1.649.913,03 Eur, čo je
90,3 % z celkovej zistenej sumy pohľadávok v zmysle ust. § 35 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s právnou úpravou do 31.12.2011 (ďalej len „ZKR“) podľa priloženej podpísanej prezentácie
prítomných na prvej schôdzi veriteľov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Bolo
skonštatované, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná v zmysle § 35 ods. 3 ZKR. Schôdza bola
zvolaná správcom – Ing. Miriam Šefčíková, PhD., ktorá predsedá tejto schôdzi. Oznam o zvolaní prvej
schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom Vestníku č. 142/2012 dňa 25.6.2012 a dňa 13.8.2012
v OV č. 155/2012 na základe uznesenia Okresného súdu Trnava č.k. 36K/192011-132 zo dňa
26.7.2012, ktorým sa predĺžila lehota na vyhotovenie konečného zoznamu pohľadávok o 20 dní.
V zmysle prvej vety ust. § 31 ods. 2 ZKR z dôvodu vysokého počtu prihlášok, môže súd lehotu na
zostavenie konečného zoznamu pohľadávok na návrh správcu predĺžiť. Ak súd rozhodne o predĺžení
lehoty na zostavenie konečného zoznamu pohľadávok, o rovnaký čas sa predlžuje aj lehota na
popieranie pohľadávok a lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov. Cit. uznesenie bolo zverejnené
v OV č. 148/2012 dňa 2.8.2012.
Uznesením Krajského súdu Bratislava č.k. 2 CoKR/27/2012 -109 (ďalej len „Uznesenie“) bolo
zmenené uznesenie Okresného súdu Trnava č.k. 36K/19/2011-82 zo dňa 9.2.2012 tak, že bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FOOD POINT, s.r.o., so sídlom Družstevná 499, 930 16
Vydrany, IČO: 35 729 783 (ďalej len „Úpadca“), ktoré bolo zverejnené dňa 6.6.2012 v OV č. 108/2012.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 8.6.2012. Týmto Uznesením boli veritelia úpadcu vyzvaní na
prihlasovanie svojich pohľadávok. V rámci lehoty dľa ust. §28 ods. 5 ZKR boli prihlásené pohľadávky
30 veriteľov s celkovým objemom pohľadávok vo výške 7.116.231,19 Eur. Z toho boli zistení dvaja
zabezpečení veritelia spolu s prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 1.677.103,66 Eur.
Pohľadávky nezabezpečených veriteľov boli zistené v objeme 986.419,98 Eur. Spolu zistený objem
pohľadávok v rámci lehoty v zmysle ust. § 32 ZKR ods. 4 ZKR je vo výške 2.663.523,64 Eur. Celková
popretá suma je 1.286.572,81 Eur. Pre účely hlasovania bol priznaný celkový počet hlasov 1.290.336,
z toho hlasy pre prítomných veriteľov 1.164.906. Dľa ust. § 31 ods. 4 ZKR správca vyzval úpadcu, aby
sa v určenej lehote vyjadril k zapísaným pohľadávkam. Počas lehoty na popieranie pohľadávok neboli
správcovi podané žiadne podnety na popieranie pohľadávok dľa ust. § 32 ZKR. Do konečného
zoznamu pohľadávok neboli zapísané žiadne námietky. Prítomným veriteľom boli predložené správy
o stave majetku podľa ich priebežného zasielania Okresnému súdu Trnava k spisu č. 36K/19/2011,
ďalej konečný zoznam pohľadávok, prihlášky doručených pohľadávok a ostatné materiály ako
i fotodokumentácia zisteného majetku konkurzných podstát.
ad.2: K 11.9.2012 boli vytvorené oddelené podstaty vo výške 1.373.175,00 Eur a všeobecná podstata
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reštrukturalizácie
ad.2: K 11.9.2012 boli vytvorené oddelené podstaty vo výške 1.373.175,00 Eur a všeobecná podstata
vo výške 548.144,76 Eur, ktorých súpis majetkových zložiek bol zapísaný nasledovne
OV 182/2012

súp. zl. majetku č. 1 oddelená podstata súpisová hodnota

1.033.294,00 Eur

súp. zl. majetku č. 2 oddelená podstata súpisová hodnota

339.881,00 Eur

súp. zl. majetku č. 3 – 34

súpisová hodnota

všeobecná podstata

548.144,76 Eur

Spolu k 11.9.2012 bol zapísaný majetok konkurzných podstát vo výške 1.921.319,76 Eur.
Dňa 13.6.2012 bolo do kancelárie správcu doručené „Upovedomenie správcu o stave majetku
podliehajúcemu konkurzu“ zaslané Mgr. Ing. Korytárom – správcom konkurznej podstaty úpadcu MTA
spol. s r.o., IČO: 31 430 813 – č.k. 40K/14/2006, ktorého prílohou bolo uznesenie Okresného súdu
Trnava č.k. 25Cbi/6/2007-542 v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, Františkánska 22,
Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu MTA spol. s r.o. v konkurze, Vydrany 495, IČO:
31430813, proti žalovaným: v 1. rade FOOD POINT, s.r.o., Družstevná 499, Vydrany, IČO: 357
29 783, zastúpený JUDr. Ladislavom Černákom, advokátom, Legionárska 3, Maňa, v 2. rade
TM-STAV, s.r.o. Trhovisko 235/7, Dunajská Streda, IČO: 3148320, zastúpený Mgr. Marekom
Laktišom, advokátom, Mariánska 8, Nitra, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných: OTP
Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31318916, o určenie právnej neúčinnosti právneho
úkonu, ktorým Okresný súd Trnava rozhodol, že kúpna zmluva zo dňa 21.5.2004 uzavretá medzi
spoločnosťou MTA spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31430813 a žalovaným v 1. rade, predmetom ktorej
bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Vydrany,
okres Dunajská Streda, obec Vydrany, zapísaných na LV č. 1729 a hnuteľným veciam tvoriacim
súčasť a príslušenstvo uvedených nehnuteľností, je voči konkurzným veriteľom právne neúčinná. Súd
konanie v časti týkajúcej sa určenia vlastníctva žalobcu k nehnuteľnostiam zapísaným na predmetnom
LV č. 1729 a k hnuteľným veciam tvoriacim súčasť a príslušenstvo uvedených nehnuteľností,
zastavuje. Žalovaný v 2. rade je povinný zaplatiť časť kúpnej ceny v sume 718.442,04 Eur spoločnosti
MTA spol. s r.o. v konkurze, IČO: 314 30 813 v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Krajský súd Trnava uznesením č.k. 21CoKR/12/2011-661, ktoré nadobudol právoplatnosť dňa
1.3.2012, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti určenia právnej neúčinnosti kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou MTA spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31430813 a žalovaným v 1.
rade dňa 21.5.2004 a v časti uloženej povinnosti žalovanému v 2. rade zaplatiť časť kúpnej ceny
v sume 718.442,04 Eur spoločnosti MTA spol. s r.o. v konkurze, IČO: 314 30 813, rozhodnutie zrušuje
a vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Mgr. Korytár sa domáhal o vydanie predmetného
majetku zapísaného na LV č. 1729 katastrálneho územia Vydrany, okres Dunajská Streda, obec
Vydrany, osobne dňa 30.7.2012 a následne výzvami doručenými dňa 7.8.2012 a dňa 23.8.2012.
Uvedený majetok zatiaľ vydaný nebol, nakoľko je zapísaný v súpise oddelených podstát (súp. zl.
majetku č. 1 a č. 2). Dňa 10.9.2012 bol úpadcom podaný Návrh na preskúmanie odloženia podnetu
Generálnemu prokurátorovi SR k podaniu mimoriadneho dovolania v zmysle § 243 e OSP voči
rozsudku Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21CoKR/12/2011 – 661 zo dňa 21.2.2012, ktorým bol
potvrdený rozsudok Okresného súdu Trnava sp. zn. 25Cbi/6/2007-542 zo dňa 3.6.2011 Krajskou
prokuratúrou Trnava sp. zn. Kc64-12 z dôvodu pochybenia súdu najmä v tom, že súd mal vedomosť
o tom, že na Okresnom súde Dunajská Streda beží konanie o neplatnosť právneho úkonu a to kúpnej
zmluvy zo dňa 21.5.2004 pod sp. zn. 5Cb 15/2006. Z právno – teoretického hľadiska právne neúčinný
môže byť len platný právny úkon. V prípade neplatnosti právneho úkonu preto súd žalobu o určenie
neúčinnosti právneho úkonu zamietne, a to z dôvodu, že právny úkon je neplatný.
Prítomní veritelia zobrali na vedomie prednesenú správu o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania bez výhrad.
ad.3: Do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR,
o čom správca informoval veriteľov. Medzi prítomnými veriteľmi bol podaný jeden návrh a to návrh
zabezpečeného veriteľa – OTP Banka Slovensko, a.s., ktorý navrhol nového správcu: JUDr. Michal
Straka, číslo zápisu v zozname správcov na MS SR S1256.
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Prítomní veritelia hlasovali nasledovne: za hlasoval zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko a.s.,
spolu počet hlasov: 0, proti : 1.164.906 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie č.1:

Týmto záväzným uznesením nebol prijatý návrh na výmenu správcu.

ad.4: Správca informoval o spôsobe ustanovenia veriteľského výboru v zmysle ust. § 37 ods. 1 ZKR.
Návrhy na prvých členov veriteľského výboru boli predkladané predsedom schôdze spomedzi
prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od
nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov nasledovne:
1. Ing. Tibor Hideghéty
Priebeh hlasovania: za návrh spolu počet hlasov 1.164.906, proti spolu počet hlasov 0, zdržali sa: 0
2. SR – Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trnava
Priebeh hlasovania: za návrh spolu počet hlasov 1.164.906, proti spolu počet hlasov 0, zdržali sa: 0
3. TWS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 276 481
Priebeh hlasovania: za návrh spolu počet hlasov 1.164.906, proti spolu počet hlasov 0, zdržali sa: 0
4. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484
Priebeh hlasovania: za návrh spolu počet hlasov 1.164.906, proti spolu počet hlasov 0, zdržali sa: 0
5. INTERDEL Handelsgesellschaft m.b.H., AT
Priebeh hlasovania: za návrh spolu počet hlasov 1.164.906, proti spolu počet hlasov 0, zdržali sa: 0
Záväzné uznesenie č.2: Na prvej schôdzi veriteľov dňa 14.9.2012 bol ustanovený 5 členný veriteľský
výbor.
Po ustanovení uvedeného 5 členného veriteľského výboru bolo zvolané jeho zasadnutie na deň
14.9.2012 o 11.50 hod. správcom konkurznej podstaty v zmysle ust. § 38 ods. 1 prvá veta ZKR.
ad.5: Prítomní veritelia nepodali žiadne námety na ďalšie prejednanie.
ad.6: V závere schôdze veriteľov správca poučil veriteľov o možnosti podania námietok voči prijatým
uzneseniam dľa ust. § 35 ods. 8 ZKR. Prítomní veritelia neuplatnili žiadnu námietku voči priebehu
konania schôdze, ani prijatým uzneseniam, ani formulácii zápisnice.
Týmto bol program zvolanej prvej schôdze naplnený a správca poďakoval za účasť a zároveň
oboznámil prítomných veriteľov s obsahom zápisnice, ktorá bude doručená Okresnému súdu Trnava
k spisu č. 36K/19/2011 v zmysle ust. § 35 ods. 6 ZKR.
V Trnave, dňa 14.9.2012
zápis vyhotovil: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
Príloha: 1. prezenčná listina

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

42

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

K012098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOOD POINT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 499, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 729 783
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2011-SKP12/12
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru konkurzného konania na majetok úpadcu FOOD
POINT s.r.o., Vydrany, IČO: 35 729 783 zo dňa 14.9.2012
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Ing. Tibor Hideghéty - v zastúpení Tibor Gálfy
2. INTERDEL Handelsgesellschaft m.b.H., AT
s.r.o., Martin Baláž

– v zastúpení NH Hager Niederhuber Advokáti

3. SR – Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trnava - v zastúpení Ing. Jana Trandžíková
4. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave - v zastúpení JUDr. Zuzana Šprtová
5. TWS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 276 481 - v zastúpení Tibor Gálfy
a správca konkurznej podstaty:

Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Uloženie záväzného pokynu a určenie postupu speňažovania majetku
4. Rôzne
5. Záver
ad.1: Zasadnutie veriteľského výboru bolo po prezentácii prítomných všetkých jeho členov otvorené
o 11.50 hod. V úvode bola veriteľskému výboru podaná žiadosť zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916 v zastúpení Ing. Zuzana Bertušková o možnosť zúčastniť sa
zasadnutia veriteľského výboru, s čím všetci jeho členovia súhlasili a tým zabezpečený veriteľ OTP
Banka Slovensko, a.s. bol prítomný na celom zasadnutí veriteľského výboru. Veriteľský výbor bol
uznášaniaschopný dľa ust. § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právnou úpravou do 31.12.2011 (ďalej
len „ZKR“). Správca oboznámil prítomných veriteľov o pôsobnosti veriteľského výboru dľa ZKR.
ad.2: Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého si spomedzi seba volia členovia
veriteľského výboru dľa ust. § 38 ods. 1 ZKR. Správca spomedzi prítomných podal prvý návrh za
predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov, ktoré sa počítajú na schôdzi
veriteľov a to Ing. Tibor Hideghéty, v zastúpení Tibor Gálfy. Podaný návrh bol prijatý jednohlasne
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veriteľov a to Ing. Tibor Hideghéty, v zastúpení Tibor Gálfy. Podaný návrh bol prijatý jednohlasne
všetkými 5 členmi veriteľského výboru.
OV 182/2012

Záväzné uznesenie č. 1: Na zasadnutí veriteľského výboru bol zvolený predseda veriteľského výboru
Ing. Tibor Hideghéty.
Správca bude predkladať veriteľskému výboru správu o jeho činnosti každých 30 dní v zmysle § 37
ods. 5 ZKR do rúk predsedovi veriteľskému výboru.
ad.3: Správca požiadal o uloženie záväzného pokynu v zmysle ust. § 84 ZKR na jeho návrh vo veci
postupu speňažovania majetku zapísaného do konkurzných podstát nasledovne:
súp. zl. majetku č. 1 a č. 2: Po doručení vyjadrenia Generálnej prokuratúry o návrhu na preskúmanie
odloženia podnetu Generálnemu prokurátorovi SR k podaniu mimoriadneho dovolania v zmysle § 243
e OSP voči rozsudku Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21CoKR/12/2011 – 661 zo dňa 21.2.2012,
ktorým bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Trnava sp. zn. 25Cbi/6/2007-542 zo dňa 3.6.2011
Krajskou prokuratúrou Trnava sp. zn. Kc64-12, ihneď informovať veriteľský výbor o jeho obsahu.
súp. zl. majetku č. 3, 23 – 34: pripraviť návrh na postup speňaženia
súp. zl. majetku č. 4 – 20: začať uplatňovať postup speňažovania zaslaním výziev uvedeným veriteľom
súp. zl. majetku č . 21, 22: preskúmať možnosť uplatnenia práva odporovateľnosti v zmysle ust. § 57
a násl. ZKR, poprípade trestného oznámenia na neznámeho páchateľa v zmysle zákona č. 301/2005
Z.z.
Členovia veriteľského výboru jednohlasne potvrdili vyššie uvedené záväzné pokyny.
ad.4: Prítomní veritelia nepodali žiadne námety na ďalšie prejednanie.
ad.5: Týmto bol program zvolanej prvej schôdze naplnený a správca poďakoval za účasť a zároveň
oboznámil prítomných veriteľov s obsahom zápisnice, ktorej obsah bude doručený Okresnému súdu
Trnava k spisu č. 36K/19/2011 v zmysle ust. § 38 ZKR.
zápis vyhotovil: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca
Príloha: 1. prezenčná listina

K012099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arttep a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 30, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 598 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Stredná 23, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: Z-2-2K66/93/SKP
Spisová značka súdneho spisu:
Z-2-2K/66/93
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania - verejnej súťaže
Správca úpadcu ARTTEP a.s. Stupava, sídlom úpadcu Krušovská 2090/61, Topoľčany, IČO: 00 59 83
21, v súlade s pokynmi Konkurzného súdu a podľa ustanovení platných predpisov vyhlasuje III. kolo
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21, v súlade s pokynmi Konkurzného súdu a podľa ustanovení platných predpisov vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľností v k. ú. Bánovce nad Bebravou, na ul.
Sládkovičovej č. 1429 a v k. ú. Topoľčany na Pivovarníckej ul.6 a11:
OV 182/2012

A/ v Bánovciach nad Bebravou:
- Pozemky: parc. č. 1022 o výmere 3 504 m2 vo vyvolávacej cene 97 000,- € a parc. č. 1024 o výmere
331 m2 vo vyvolávacej cene 10 000,- €, obezastavané plochy a nádvoria a
- Stavby: súp. č. 1429 predajňa, pekáreň – kotolňa a Obchodné centrum, ležiace na parc. č. 1025 (bez
pozemku) vo vyvolávacej cene 134 000,- € vrátane strojného a drobného vybavenia
B/ v Topoľčanoch:
1/ Budova Dielňa KORMS (TR č. 11), ležiaca na parc. č. 4784/6, vo vyvolávacej cene 178 000,- €, ev.
na LV č. 2402 k. ú. Topoľčany
2/ Budova Dielne učňov (ev. č. 6), ležiace na parc. č. 4784/5, vo vyvolávacej cene
LV č. 2402 k. ú. Topoľčany

81 000,- €, ev. na

3/ Murovaná studňa so zdrojom pitnej vody, ležiaca na parc. č. 4787/2, vo vyvolávacej cene 2 200,- €
Detailné zoznamy ponúkaných častí majetku, geometrické plány, listy vlastníctva, budú
záujemcovi poskytnuté v deň prehliadky za nevratný poplatok 20,- €.Zaplatenie tohoto poplatku nie je
podmienku účasti vo verejnej súťaži.Prehliadka ponúkaného majetku sa bude konať v Bánovciach nad
Bebravou,na ul. Sládkovičovej č. 1429, dňa 9. 10. 2012 o 10.00 hod. a v Topoľčanoch, na ul.
Krušovská cesta č. 2090/61, dňa 9. 10. 2012 o 13.00 hod.Písomné prihlášky ponúk zasielajte do
kancelárie správcu do 7 dní po termíne prehliadky, t. j. do 16. 10. 2012 do 14.00 hod.Na ponuky
doručené po tejto lehote sa nebude prihliadať, ani na ponuky, ktoré budú odovzdané na poštovú
prepravu, faxom, elektronicky, alebo ďalekopisom v posledný deň lehoty na doručenie záväznej
ponuky Náležitosti záväznej ponuky s uvedením predmetu záujmu sú:
- meno a priezvisko fyzickej osoby s neoverenou kópiou obč. preukazu, u podnikateľov tiež výpis zo
Živnostenského registra, resp. obchodné meno právnickej osoby s výpisom z Obchodného registra,
nie staršieho ako 3 mesiace
-telefónny a elektronický kontakt
- dátum narodenia a rodné číslo pri fyzickej osobe, IČO pri fyzickej aj právnickej osobe,
ak bolo
pridelené, v prípade zahraničnej právnickej osoby iný identifikačný údaj, ak bol pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie
- trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzickej osobe, resp. sídlo pri fyzickej
právnickej osobe

aj

- výška ponúkanej ceny vyjadrená číselne aj slovne (úpadca nie je plátcom DPH), vrátane ceny
strojného zariadenia a ceny drobného majetku v tržnej úrovni, najmenej ceny podľa Znaleckého
posudku predloženého správcom pri prehliadke
- čestné prehlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky, alebo potvrdenie o ich
vyrovnaní
- doklad o krytí ponúkanej kúpnej ceny
- vieryhodný doklad o zaplatení 10 % zálohy z ponúkanej ceny na účet správcu č. 1801192/0200 vo
VÚB, ktorá bude pri neúspechu prihlasovateľa rovnakou cestou do 3 dní po vyhodnotení vrátená späť
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Písomné ponuky musia byť doručené na adresu sídla správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, označené nápisom „PONUKA SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.
Podmienkou úspešnosti prijatia ponuky na Bánovce nad Bebravou je komplexná ponuka vrátane
návrhu odkúpenia pozemkov, pričom môže byť zložená z viacerých ponúk, ktoré spolu garantujú
odkúpenie celého komplexu.
V Topoľčanoch nie je zavedená na LV zatiaľ vŕtaná studňa, čo vykoná sám úspešný účastník
súťaže na základe podkladov vyhlasovateľa. Otváranie obálok uskutoční správca vo svojom sídle
nasledujúci pracovný deň po dni, kedy uplynula lehota na doručenie ponúk, teda 17. 10. 2012 o 13.00
hod,
ktorého sa prihlasovatelia môžu voľne zúčastniť.Vyhodnotenie záväzných ponúk je
v kompetencii správcu, ktorý je oprávnený nevýhodné ponuky odmietnuť, alebo odmietnuť všetky
ponuky a konanie opakovať.Prihlasovateľ – kupujúci, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
je povinný do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk uzatvoriť Kúpnu zmluvu so správcom a v ten istý deň
doplatiť celú kúpnu cenu. V prípade, že tak neurobí, stráca nárok na vrátenie 10 % zálohy v prospech
konkurznej podstaty a správca môže uzatvoriť Kúpnu zmluvu so záujemcom v 2. poradí. Kupujúci vo
vlastnej réžii následne vybaví zápis svojho vlastníctva do Katastra nehnuteľností na základe
spoločného návrhu so správcom. Záložné právo správca uspokojí z výťažku tohoto konania Bližšie
informácie možno dostať na tel. č.: 038/5321004.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,

správca

K012100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

SPACEJOIST SLOVAKIA, a.s. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 49, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 454 656
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2010 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3.155,30 Eur
Dlžník: R.E.M.I. „R“ spol. s r.o., Ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, pôvodne (Milošova 1122), IČO: 36 392
669
Právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry
Dôvod vylúčenia súpisovej položky: na základe záväzného pokynu od zástupcu veriteľov na
speňaženie pohľadávok zo dňa 17.08.2012 a Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 05.09.2012
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 92,12 Eur
Dlžník: Interiér Košice, s.r.o., Brigádnická 3, 040 11 Košice, IČO: 36 675 342
Právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra
Dôvod vylúčenia súpisovej položky: na základe záväzného pokynu od zástupcu veriteľov na
speňaženie pohľadávok zo dňa 17.08.2012 a Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 05.09.2012

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 133,13 EUR
Dlžník: JK dom s.r.o., Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 36 769 380
Právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra
Dôvod vylúčenia súpisovej položky: na základe záväzného pokynu od zástupcu veriteľov na
speňaženie pohľadávok zo dňa 17.08.2012 a Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 05.09.2012

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 5 785,41 EUR
Dlžník: Vladimír Švec – PRAKTIK, Tichá 1184/9, 010 01 Žilina, IČO: 37 008 323
Právny dôvod vzniku: Zálohové platby za práce, nevyúčtované
Dôvod vylúčenia súpisovej položky: na základe záväzného pokynu od zástupcu veriteľov na
speňaženie pohľadávok zo dňa 17.08.2012 a Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 05.09.2012
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K012101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2007 S 568
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Správkyňa z a p i s u j e do Súpisu všeobecnej podstaty peňažnú pohľadávku - nájomné za užívanie
HV - Drevostavby, stojacej na parc. č. 222/26 k.ú. Žabokreky dlžníka Občianske Združenie Proces - 4
Sekcia edičných činností
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HV - Drevostavby, stojacej na parc. č. 222/26 k.ú. Žabokreky dlžníka Občianske Združenie Proces - 4
so sídlom: 038 40 Žabokreky 310, IČO: 37 902 474 v rokoch 2011-2012 v súpisovej hodnote majetku
100,-€.
OV 182/2012

K012102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLIMFAT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 345 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
ul. kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2012S1427
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 17.9.2012 zapísal správca konkurznej podstaty prihlášku po termíne podávania veriteľa Sociálna
poisťovňa Bratislava ústredie, ul. 29.augusta 813 63 Bratislava ako prihl. nezabezpečenú vo výške
18O,-EUR proti úpadcovi SLIMFAT s.r.o. Odbojárov 6, 914 41 Nemšová v konkurze, v konkurznom
konaní č.k. 28K/11/2012, č. správ. spisu 28K/11/2012-S1427 a to v súlde s §28 odst. 3, ZKR. JUDr.
Otto Markech správca konkurznej podstaty.

K012103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND REALS spol. s .r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vašinova 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 666 858
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassaka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2012 S1525
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu: GRAND REALS, spol. s.r.o., so sídlom Vašinova 27, 949
01 Nitra, IČO: 36 666 858, oznamujem týmto, zmenu termínu konania prvej schôdze veriteľov, ktorý
termín bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.169/2012 dňa 03.09.2012 (K011209)

Týmto oznamujem, že prvá schôdza veriteľov sa bude konať dňa 10.10.2012 o 13,00 hod. v Nových
Zámkoch na ulici L.Kassáka č.8/1.p., tel.č. 0948 097 397
V Nových Zámkoch, dňa 17.09.2012
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K012104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Klein – DEKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farnianska 11, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 398 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20. septembra 2012

Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
6K/41/2006 S 459
6K/41/2006
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Jaroslav Klein – DEKO, Farnianska 11, 900 28
Ivánka pri Dunaji, IČO: 34 398 953, vec vedená Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 6K/41/2006;
u správcu pod sp. zn.: 6K/41/2006 S 459 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správca JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2012 o 10,00
hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (1.
poschodie, vľavo). Prezentácia veriteľov sa začne o 9,30 hod..

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie
2. Voľba členov veriteľského výboru (§ 39 ods. 2 ZKR)
3. Správa o doterajšom priebehu konania
5. Záver
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca konkurznej podstaty úpadcu

K012105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
29K/9/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
poradové číslo :
označenie :
celková suma :
mena :
právny dôvod
vzniku :
dlžník :

2.
peňažná pohľadávka
1 416 331,00
EUR
Poskytnutá pôžička spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom , IČO: 35 836 814. Pohľadávka bola zistená na základe účtovnej evidencie a je dlhodobá. Stala sa
splatnou vyhlásením konkurzu.
Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , IČO: 35 836 814
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súpisová hodnota 1 416 331,00 EUR
majetku :
deň zápisu :
14.9.2012

K012106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAAD Prešov, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36495191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2011 S1343
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu GAAD Prešov, s.r.o. v konkurze sa konalo
dňa 06.09.2012 v čase: od 10.00 do 11.00 v sídle kancelárie správcu JUDr. Mareka Gulu, Hlavná 29,
080 01 Prešov. Z tohto zasadnutia ako správca zverejňujem túto zápisnicu:
Prítomní:
Správca: JUDr. Marek Gula
Členovia veriteľského výboru:
1) GAAD, s.r.o. - prítomný
2) TATRA TEMEX CABLE, a.s. – prítomný splnomocnený zástupca
3) JUDr. Ivan Čopák - prítomný
4) IKO Cable, s.r.o. – neprítomný/ospravedlnený
5) GAAD REAL, s.r.o. - prítomný

A.
Zasadnutie veriteľského výboru

otvoril a na začiatku viedol správca JUDr. Marek Gula

B.
Správca

zistil totožnosť prítomných osôb.

Celkový počet členov veriteľského výboru: 5
Prítomní: 4
Okrem členov veriteľského výboru prítomní: správca
Počet hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať : 5

z toho nadpolovičná väčšina: 3

Počet hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať : 4

z toho nadpolovičná väčšina: 3

C.
Správca oboznámil prítomných s programom zasadnutia veriteľského výboru:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie / Prezentácia
Voľba predsedu veriteľského výboru
Udelenie záväzného pokynu – súdny spor
Udelenie záväzného pokynu – nájomná zmluva
Rôzne
Záver

D.
Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru Správca konštatuje, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s
ust. § 38 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná
väčšina členov veriteľského výboru. Správca konštatuje, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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väčšina členov veriteľského výboru. Správca konštatuje, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, čo v
danom prípade predstavujú 3 hlasy.
Účastníci sa k veci vyjadrili takto: bez pripomienok

E.
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby si v súlade s ust. § 38 ods 1 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
zvolili spomedzi seba predsedu veriteľského výboru, ktorý bude ďalej riadiť činnosť veriteľského výboru. Členovia veriteľského
výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru, veriteľa TATRA TEMEX CABLE, a.s. a hlasovali
nasledovne:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Veriteľský výbor prijal toto
Uznesenie č. 1
Predsedom veriteľského výboru je veriteľ TATRA TEMEX CABLE, a.s.
Námietky uplatnené proti týmto uzneseniam: žiadne

E.
Nakoľko si členovia veriteľského výboru zvolili spomedzi seba predsedu veriteľského výboru, správca odovzdal vedenie
zasadnutia veriteľského výboru predsedovi veriteľského výboru.

G.
V rámci tretieho bodu programu udelil predseda výboru slovo správcovi, ktorý oboznámil prítomných so skutočnosťou že dňa
3.7.2012, na podnet veriteľa GAAD REAL, s.r.o., podal z dôvodu hrozby uplynutia premlčacej lehoty a straty prípadného
právneho nároku, na Okresný súd Prešov žalobu na náhradu škody. Táto právna vec si vyžaduje vypracovanie právnej a
účtovnej analýzy na dokladovanie uvedených skutočností, ako aj na overenie oprávnenosti a výšky uplatneného nároku.
Správca potrebné finančné prostriedky v konkurznej podstate nemá, je nevyhnutné ich poskytnutie zo strany veriteľov. Ďalej je
potrebné prejednať samotné zotrvanie v spore, keďže v prípade neúspechu by vznikla pohľadávka proti podstate v podobe
trov právneho zastúpenia protistrany.
Zo strany členov veriteľského výboru padol návrh: Prítomní členovia veriteľského výboru súhlasili s podanou žalobou
a v zotrvaní v súdnom konaní, pričom správcovi navrhli uzatvorenie zmluvy o pôžičke zo strany veriteľov TATRA TEMEX
CABLE, a.s. a GAAD REAL, s.r.o., v zmysle tejto poskytnú správcovi finančné prostriedky vo výške 3.000,- Eur jednorázovo
a potom pravidelne v mesačných intervaloch paušálny preddavok 500,- Eur, kde tieto budú použité na trovy súdnych konaní
a ostatné výdavky s tým spojené. Zmluva bude koncipovaná tak, že pre prípad neúspechu v súdnom konaní, správca nebude
mať povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Veriteľský výbor prijal toto
Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor súhlasí s v pokračovaní v už začatých súdnych konaniach.
Námietky uplatnené proti týmto uzneseniam: žiadne

H.
V rámci štvrtého bodu programu predseda udelil slovo správcovi, ktorý prítomných informoval že dňa 25.3.2011 bola medzi
úpadcom ako prenajímateľom a GAAD REAL s.r.o. ako nájomcom uzavretá Nájomná zmluva, ktorej predmetom je prenájom
motorového vozidla CITROEN JUMPER, EČ: PO 969AL, za čo je nájomca povinný uhrádzať nájomné vo výške 50,-Euro
mesačne.
Podľa § 86 ods. 3 ZKR správca môže prenechať majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi do nájmu. Zmluvu o nájme
majetku je správca povinný dohodnúť tak, aby nájomné bolo aspoň vo výške, za akú sa predmet nájmu v danom mieste a
čase obvykle prenecháva do nájmu, aby úpadcovi nevznikli na základe nájmu ani v súvislosti s ním žiadne iné ako zákonné
povinnosti, aby povinnosti nájomcu zo zmluvy o nájme boli primerane zabezpečené a aby zmluvu o nájme bolo možné
vypovedať v jednomesačnej lehote. Za iných podmienok môže správca zmluvu o nájme uzatvoriť len so súhlasom príslušného
orgánu. Príjem z nájmu sa považuje za výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Podľa §83 ods.1 písm.g) ZKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať, ak ide o
prenechanie majetku úpadcu do nájmu osoby spriaznenej so správcom, osoby spriaznenej s úpadcom, veriteľa prihlásenej
pohľadávky alebo osoby spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky
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Keďže v tomto prípade je príslušným orgánom veriteľský výbor, je potrebné prejednať ďalšie zotrvanie v nájomnom vzťahu,
prípadne úpravu podmienok nájmu.
Zo strany členov veriteľského výboru padol návrh: Členovia navrhli zotrvať v tomto nájomnom vzťahu za existujúcich
podmienok.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby hlasovali o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Veriteľský výbor prijal toto
Uznesenie č. 3
Veriteľský výbor súhlasí s uzatvorenou zmluvou o nájme dopravného prostriedku zo dňa 25.3.2011.
___
Námietky uplatnené proti týmto uzneseniam: žiadne

I.
V rámci piateho bodu programu diskutovali prítomný členovia veriteľského výboru o ďalšom postupe v tomto konkurznom
konaní.

J.
Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Predseda veriteľského výboru - TATRA TEMEX CABLE, a.s.

K012107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERBO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 141, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 997 984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2012 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: TERBO s.r.o., so sídlom: Kravany nad Dunajom 141, 946 36
Kravany nad Dunajom, IČO: 30 997 984, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a § 8 ods.
1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na ul. Boženy Němcovej č. 4, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
advokat@duran.sk, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0903/756 866, tel./fax: 037/6522705
V Nitre dňa 17.09.2012
JUDr. Marek Ďuran, správca

K012108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mozola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása - Podskalka 23, 962 62 Sása - Podskalka
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása - Podskalka 23, 962 62 Sása - Podskalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2007 S640
Spisová značka súdneho spisu:
2K 2/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 182/2012

ZVEREJNENIE SCHVÁLENÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU:

Spolu príjmy do konkurznej podstaty: 5413,33Eur.
Spolu pohľadávky proti podstate: 4311,84 Eur
Suma výťažku pre nezabezpečených veriteľov: 1101,49 Eur
rozvrhnuté nasledovne:
Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
p.č. veriteľ
pohľadávka
suma určená na uspokojenie
4015,46
0,274311795
1
Nosko&partners, s.r.o.
3 774,26
1035,32
Nám.SNP16
81106 Bratislava
IČO: 36860107
2

POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Račianska 42/17
83102 Bratislava

170,3

46,72

3

SR - Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
81366 Bratislava

70,9

19,45

4 015,46

1101,49

1101,49

V Banskej Bystrici, dňa 17.09.2012

K012109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOHEMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Justičná 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 794
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 37/2011 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 37/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

súp. pol. č. 489 - hnuteľná vec
Sekcia edičných činností
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OV 182/2012

názov :

Deň vydania: 20. septembra 2012

vzduchová hadica (modrá)

súpisová hodnota :

5,- EUR

súp. pol. č. 490 - hnuteľná vec
názov :

stojan rozťahovací (OK) - zelený

súpisová hodnota :

6,- EUR

súp. pol. č. 491 - hnuteľná vec
názov :

stojan na nite

súpisová hodnota :

2,- EUR

súp. pol. č. 492 - hnuteľná vec
názov :

montovaný kovový regál - konštrukcia

súpisová hodnota :

8,- EUR

súp. pol. č. 493 - huteľná vec
názov :

stôl (OK) - 2 policový

súpisová hodnota :

5,- EUR

K012110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIVER SLOVENSKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 584 894
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2010 S1281
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka GIVER SLOVENSKO s.r.o., Rozvojová č. 2, 040 11
Košice, IČO: 36 584 894 zvoláva v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. schôdzu veriteľov na
deň 12.10.2012 o 09,00 hod., ktorá sa uskutoční v správcovskej kancelárii na ul. Slovenskej jednoty č.
8, 040 01 Košice, č. dverí 209 s nasledovným programom: 1. prezentácia, otvorenie; 2. správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania; 3. voľba nových členov veriteľského výboru. Pri
prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby výpis z
obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 17.09.2012
JUDr. Anita Krčová, správca
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K012111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rückschloss - RÜCK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 44/E, 967 01 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 467 829
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2012 S1293
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica,
reštrukturalizačný správca dlžníka Roman Rückschloss - RÜCK, s miestom podnikania Horná Ves
44/E, 967 01 Horná Ves, IČO: 30 467 829, v zmysle ust. § 126 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.10.2012 (utorok) o 10:00 hod. v priestoroch kancelárie
správcu, t.j. na adrese Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa dlžníka o stave
3. Voľba veriteľského výboru
4. Stanovisko veriteľov k reštrukturalizácii
5. Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:30 hod. Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť doklad
totožnosti, právnické osoby aktuálny notársky overený výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

Kontakt na správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová
tel.: 048/4800106
e-mail: skp.skodova@gmail.com

JUDr. Ing. Veronika Škodová, správca
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K012112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Kurkin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 867/62, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2010 s 1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
VYHODNOTENIE DRAŽBY
Dražobník Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice, telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk,
správca úpadcu: Emil Kurkin, nar. 2.7.1943, Bernolákova 867/62, 953 01 Zlaté Moravce konštatuje,
že ukončil dražbu na predaj nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu a
oddelenej podstaty úpadcu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
I.
Nehnuteľný majetok úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 216B/2010. Predmetom
dražby sú pozemky úpadcu a to: nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Bátovce, okres
Levice, ktoré sú evidované Správou katastra Levice na liste vlastníctva č. 468, vedenom Katastrálnym
úradom v Nitre, Správou katastra Levice, a to konkrétne: parcela registra „C“ č. 8126/1, druh pozemku:
trvalé trávne porasty o výmere 114 m2, parcela registra „C“ č. 8126/2, druh pozemku: vinica o výmere
516 m2, parcela registra „C“ č. 8126/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
parcela registra „C“ č. 8126/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 1455 m2, stavby: chatka
súpisné číslo 560 na parcele registra „C“ č. 8126/ 4 v celosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu. Presnú
špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu A. Sládkoviča 5,
Levice, na mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235,
sídlo kancelárie: Sládkovičova 5, 934 01 Levice.
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Nám. Šoltésovej 5, Levice.
Dátum konania dražby: 11.9.2012
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Prvá dražba.
Cena predmetov dražby – bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom
Ďurišom č. 38/2012.
Predmet dražby: pozemky úpadcu a to: nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území
Bátovce, okres Levice, ktoré sú evidované Správou katastra Levice na liste vlastníctva č. 468,
vedenom Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Levice, a to konkrétne: parcela
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vedenom Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Levice, a to konkrétne: parcela
registra „C“ č. 8126/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 114 m2, parcela registra
„C“ č. 8126/2, druh pozemku: vinica o výmere 516 m2, parcela registra „C“ č. 8126/4, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, parcela registra „C“ č. 8126/5, druh
pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 1455 m2, stavby: chatka súpisné číslo 560 na parcele
registra „C“ č. 8126/ 4 v celosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu.
OV 182/2012

Najnižšie podanie: suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom, t.j. 6.200.- EUR.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 20 % z najnižšieho podania.

Oznámenie o dražbe bolo uverejnené v Obchodnom vestníku číslo 150/2012 zo dňa 6.8.2012, v
regionálnej tlači v týždenníku Levice číslo 31 a číslo 32 a vyvesením oznámenia o opakovanej dražbe
na úradnej tabuli Obecného úradu v Bátovciach v čase od 24.8.2012 do 12.9.2012.
Do určeného termínu, t.j. do 10.9.2012 bola zložená dražobná zábezpeka od jedného záujemcu, ktorí
sa zúčastnil dražby konanej dňa 11.9.2012 o 10.00 na Notárskom úrade JUDr. Miriam Halabukovej,
Nám. Šoltésovej 5, Levice. Po preukázaní svojej totožnosti, zapísaní do zoznamu účastníkov dražby
pod číslom 1 bola dražba dražobníkom – správcom konkurznej podstaty otvorená.
Účastník dražby zapísaný do zoznamu účastníkov dražby pod číslom 1 na výzvu dražobníka - správcu
urobil podanie. Po tretej bezvýslednej výzve na vyššie podanie dražobník - správca udelil príklep
účastníkovi dražby číslo jeden:
Veronika Kurkinová, nar. 22.7.1994, bytom: Jarná 706/2, Levice.

Tieto skutočnosti boli spísané prizvanou notárkou JUDr. Miriam Halabukovou v Notárskej zápisnici pod
č.: N 698/2012, Nz 32151/2012, NCRls 32816/2012.
II.
Na základe vyššie uvedených skutočností dražobník - správca konkurznej podstaty konštatuje, že
dražba sa uskutočnila v súlade s pokynom daným príslušným orgánom za primeraného použitia
ustanovení zák. č. 527/2002 Z.z. v platnom znení.
III.
Vydražiteľ Veronika Kurkinová, nar. 22.7.1994, bytom: Jarná 706/2, Levice splnil podmienky dražby a
v stanovenej lehote zložil dražobnú zábezpeku. Dražobník - správca obdržal celú kúpnu cenu
dosiahnutú vydražením a podal na príslušnú správu katastra návrh na vklad vlastníckeho práva spolu
s notárskou zápisnicou.
V Leviciach dňa 17.9.2012 Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K012113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEPO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topľanská 1690, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 502 669
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

57

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 182/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 20. septembra 2012

Mgr. Mária Divulitová
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
2K/4/2012 S 1589
2K/4/2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov

Úpadca STAVEPO s r.o.
so sídlom Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
IČO: 36 502 669
Správca úpadcu Mgr. Mária Divulitová
Sp.zn.: 2K/4/2012
Sp. zn. správcu 2K/4/2012 S 1589

Prítomní:
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
Zastúpená: Mgr. Tomáš Majda, zamestnanec Finančného riaditeľstva SR

Mgr. Mária Divulitová, správca

Opis priebehu:
V predmetnej konkurznej veci sa dňa 17.09.2012 uskutočnila prvá schôdza veriteľov. Vzhľadom na
uznesenie Okresného súdu v Prešove zo dňa 6.08.2012, sp.zn.: 2K/4/2012-99, ktorým bol konkurz
úpadcu STAVEPO s r.o. uznaný za malý, na uvedenej prvej schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov
zvolený veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského
výboru.
Mgr. Mária Divulitová, správca úpadcu STAVEPO s r.o. dňa 17.09.2012 oboznámila veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, ako zástupcu veriteľov, ktorý vykonáva pôsobnosť
veriteľského výboru, o stave zisťovania majetku úpadcu a požiadal zástupcu veriteľov o uloženie
záväzného pokynu pri ďalšom zisťovaní majetku úpadcu a iných potrebných úkonoch v tejto veci.
Zástupca veriteľov sa oboznámil s podanou správou o stave zisťovania majetku dlžníka, a to o
doposiaľ vykonaných úkonoch, prijatých podaniach a o zaradenej súpisovej zložke, vzhľadom na čo
zástupca veriteľov vydal nasledovné uznesenie:
„Zástupca veriteľov Slovenská republika – Daňový úrad Prešov v konkurznej veci úpadcu STAVEPO
s.r.o., týmto ukladá Mgr. Márii Divulitovej správcovi úpadcu záväzný pokyn, aby podnikla všetky
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s.r.o., týmto ukladá Mgr. Márii Divulitovej správcovi úpadcu záväzný pokyn, aby podnikla všetky
potrebné úkony na zistenie majetku úpadcu v zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov, najmä aby
zabezpečila súčinnosť štatutárneho orgánu úpadcu a predloženie účtovnej dokumentácie úpadcu.“
OV 182/2012

V Humennom, dňa 17.09.2012

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
Zástupca veriteľov

K012114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ERBE STAVEBNINY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1A/5853, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 706 027
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31R/6/2011 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
31R/6/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej
lehote
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ERBE STAVEBNINY s.r.o.,
Močarianska 1A/5853, 071 01 Michalovce, IČO: 36 706 027, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 31R/6/2011, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 13.07.2012 do zoznamu nezabezpečené
pohľadávky:

č. 1 – 31 doručené dňa 27.07.2012, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
04.06.2012.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1495 - 1525
Veriteľ: EKOLÍNIA s.r.o. Rožňava, Šafárikova 166/A, 048 01 Rožňava, IČO: 31 701 451.
Celková prihlásená suma: 46.711,05 EUR.

č. 1 – 2 doručené dňa 01.08.2012, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
04.06.2012.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1526,1527

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 20. septembra 2012

Veriteľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Pohľadávka č. 1: prihlásená suma 6.055,21 EUR.
Pohľadávka č. 2: prihlásená suma 124,74 EUR.

č. 1 – 10 doručené dňa 15.08.2012, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
04.06.2012.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 1528 - 1537
Veriteľ: EUROTEX SR Bratislava, s.r.o., Pod Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 537 918.
Celková prihlásená suma: 3.944,30 EUR.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 17.09.2012
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K012115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB technology s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 237
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2012 S 1433
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľný majetok:
Plniaca linka Polaris 6LP s uzatvaracími zar. a a etiketovacím systémom
rok výroby: 2009
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 628 320,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 628 320,00 EUR

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 20. septembra 2012

Hnuteľný majetok:
2 ks čerpadlá
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 222 530,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 222 530,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technologické zariadenie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 338 912,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 338 912,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technologické zariadenie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 379 848,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 379 848,00 EUR

Hnuteľný majetok:
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technológia - prvovýroba
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 469 871,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 469 871,50 EUR

Hnuteľný majetok:
čerpadlo
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 333 795,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia – adjustácia
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 333 795,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 333 795,00 EUR

Hnuteľný majetok:
nahr.spovocací mat. k techn.adjustácia

Sekcia edičných činností
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rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 952,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 952,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia navažovania I
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 511 462,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 511 462,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia navažovania II
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 723 222,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 723 222,50 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia rozvodu vzduchu
rok výroby: 2010
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miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 339 649,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 339 649,80 EUR

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál pre technológia
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 95 342,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 95 342,80 EUR

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 442 739,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 442 739,50 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia – krémy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín

Sekcia edičných činností
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stav opotrebovanosti: použitá
suma: 586 075,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 586 075,00 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia - pleťové vody
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 445 857,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 445 857,30 EUR

Hnuteľný majetok:
technológia – mlieka
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 501 347,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 501 347,00 EUR

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál pre technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá

Sekcia edičných činností
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suma: 123 587,45
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 123 587,45 EUR

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 326 797,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 326 797,80 EUR

Hnuteľný majetok:
spojovací mat. – technologie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 35 521,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 35 521,50 EUR

Hnuteľný majetok:
materiál-tesnenie-technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 16 927,75
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 16 927,75 EUR

Hnuteľný majetok:
potrubné trasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 62 784,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 62 784,40 EUR

Hnuteľný majetok:
klampiarky materiál-technológie
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 52 455,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 52 455,20 EUR

Hnuteľný majetok:
spojovací materiál
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 37 996,70
Mena: EUR

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

67

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Súpisová hodnota majetku: 37 996,70 EUR

Hnuteľný majetok:
pozinkovane plechy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 29 478,68
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 29 478,68 EUR

Hnuteľný majetok:
dopravnikove pasy
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 95 497,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 95 497,50 EUR

Hnuteľný majetok:
doplnok technológie navažovania I
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 78 099,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 78 099,70 EUR
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Hnuteľný majetok:
klampiarky materiál
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 32 915,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 32 915,40 EUR

Hnuteľný majetok:
doplnok technológie navazovania II
rok výroby: 2010
miesto umiestnenia: výrobná hala Šamorín
stav opotrebovanosti: použitá
suma: 61 189,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 61 189,80 EUR

K012116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVESTCAPITAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 38, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35886030
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2012 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v súlade s § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné
pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa VSK MINERAL s.r.o., so sídlom Južná trieda 12, 040 01 Košice, IČO:
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Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
pohľadávka veriteľa VSK MINERAL s.r.o., so sídlom Južná trieda 12, 040 01 Košice, IČO:
36 706 311, zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 19033/V prihlásená v
celkovej sume 209,92 EUR;
pohľadávka veriteľa RMX a.s., so sídlom Stará Vajnorská 37, 832 18 Bratislava, IČO: 35
747 455, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1764/B prihlásená v celkovej
sume 613,86 EUR;
pohľadávky veriteľa BARCA s.r.o., so sídlom Ďurkova 9, 949 01 Nitra, IČO: 36 561 720,
zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 14948/N prihlásené v celkovej sume:
pohľadávka č. 1 - 999,09 EUR, pohľadávka č. 2 – 96,48 EUR a pohľadávka č. 3 – 353,82
EUR.
pohľadávky veriteľa G+G, s.r.o., so sídlom S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča, IČO:
36 398 462, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 12873/L prihlásené v celkovej
sume: pohľadávka č. 1 – 1.059,10 EUR a pohľadávka č. 2 – 975,80 EUR.

OV 182/2012

1.
2.
3.

4.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K012117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRC Property, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybné námestie 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 860 468
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, kancelária v obvode
Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I so sídlom:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R 6/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
4R 6/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811
08 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti BRC
Property, a.s., IČO: 36 860 468, so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, zápis v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4617/B (ďalej aj len ako „Osoba
podliehajúca dozornej správe“) potvrdeného uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4R
6/2011 zo dňa 11.09.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 179, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie zo dňa 17.09.2012 sa nad Osobou podliehajúcou dozornej správe zavádza
dozorná správa.
Dozorný správca: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou správcu S1240 (ďalej aj len ako „Dozorný správca“).
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú
v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe
zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy
a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na majetok Osoby podliehajúcej
dozornej správe.
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Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Právnymi úkonmi Osoby podliehajúcej
dozornej správe, ktoré podľa záväznej časti jej reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy
podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
a)

Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;

b)
Nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti,
družstve alebo inej právnickej osobe;
c)
Uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov alebo zmlúv o finančnom lízingu;
d)
Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku
alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
e)
Vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez
primeraného protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na
ktorého základe Osoba podliehajúca dozornej správe poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie,
ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo
má získať;
f)
Vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľov, ktorých pohľadávky boli zaradené do záväznej časti reštrukturalizačného
plánu, na uspokojení týchto peňažných pohľadávok v rozsahu a spôsobom určeným záväznou časťou
reštrukturalizačného plánu;
g)
Uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie
v hodnote prevyšujúcej 100.000,- EUR s výnimkou úkonov predvídaných záväznou časťou
reštrukturalizačného plánu;
h)
Akékoľvek peňažné plnenie zo strany Osoby podliehajúcej dozornej správe alebo viaceré
peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka, vo výške presahujúcej 100.000,EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Osoby podliehajúcej dozornej správe
schválených Dozorným správcom alebo o plnenia na uspokojenie záväzkov vyplývajúcich zo záväznej
časti reštrukturalizačného plánu;
i)
Uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Osoby podliehajúcej
dozornej správe po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej dozornej správe
strpieť určitú činnosť trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej
dozornej správe zdržať sa určitej činnosti trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace;
j)
Vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe ktorých by Osobe podliehajúcej dozornej správe vznikla iná ako
zákonom ustanovená povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho
záväzku riadne a včas;
k)
Plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií, to neplatí pre plnenia predpokladané záväznou časťou
reštrukturalizačného plánu;
l)
Každý právny úkon medzi Osobou podliehajúcou dozornej správe a jej spriaznenými osobami,
alebo medzi Osobou podliehajúcou dozornej správe a spriaznenými osobami veriteľov, ktorých
pohľadávky boli zaradené do záväznej časti reštrukturalizačného plánu s výnimkou právnych úkonov,
ku ktorým dochádza v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej správe.
POUČENIE: Ak Osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny
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Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
POUČENIE: Ak Osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny
úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá,
právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením reštrukturalizačného
plánu bol na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.
OV 182/2012

K012118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Zuček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budapeštianska 16, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Petrov
Sídlo správcu:
Kukučínova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2011 S1569
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Správca podľa § 101 ZKR zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje lehotu 15 dní na jeho
schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku:
I. Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu: 6.517,38 Eur
-

zostatok na bežnom účte úpadcu ku dňu 31.1.2012: 36,32 Eur

-

preddavok na úhradu nákladov konkurzu: 1.659,70,- Eur

-

pomerná časť výsluhového dôchodku za mesiace 1.-8.2012: 4.821,36 Eur ( 8x602,67Eur)

II. Pohľadávky proti podstate: 746,05 Eur
odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov: 497,91 Eur (uznesenie Okresného súdu
Košice I, sp. zn. 31K/71/2011 zo dňa 13.6.2012)
-

odmena správcu z výťažku: 65,11 Eur

-

poplatky za poskytnutie súčinnosti: 149,86 Eur

-

poštovné: 28,-Eur

-

poplatky za vedenie bankového účtu: 5,17 Eur

III. Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 5.771,33 Eur
Z danej sumy výťažku budú uspokojovaní 2 veritelia, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili v súlade so
zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a to pomerne
podľa výšky uznaných prihlásených pohľadávok v konkurze nasledovne:
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-

Slovenská sporiteľňa, a.s. – sumou: 4.833,43 Eur

-

Poštová banka, a.s. – sumou: 937,90 Eur

Deň vydania: 20. septembra 2012

K012119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDISAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2012/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jaroslav Ďaďo, správca konkurznej podstaty úpadcu: MEDISAN s.r.o., IČO: 36 640 697, sídlo:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať: 29. 10.
2012 o 9:00 h (prezentácia od 8:45 h do 9:00 h) na adrese Námestie Slobody č. 5, Banská
Bystrica. Schôdza sa uskutoční v zasadacej miestnosti na 1. poschodí budovy v priestoroch
ROZKVET, výrobné družstvo. Pri prezentácii veritelia fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov
predložia platný doklad totožnosti a originál alebo osvedčenú fotokópiu plnej moci, poverenia na
zastupovanie alebo iného dokladu, preukazujúceho oprávnenie konať za veriteľa.
Program schôdze:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze, zistenie uznášaniaschopnosti
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Zistenie stanovísk veriteľov vo veci ďalšieho postupu správcu
6. Záver.
V Banskej Bystrici 17. 9. 2012
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K012120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDISAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 697
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2012/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2012
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Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Súpis zložiek oddelenej podstaty úpadcu, publikovaný v OV č. 158/2012 zo dňa 16.08.2012, ktorý
preraďujem do všeobecnej podstaty a zároveň upravujem hodnoty jednotlivých súpisových zložiek
nasledovne:
peňažná pohľadávka č. 1: dlžník Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, suma pohľadávky (istina): 1.821,04€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne za
lieky a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120050;
peňažná pohľadávka č. 2: dlžník Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, suma pohľadávky (istina): 3,00€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne za lieky
a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120051
peňažná pohľadávka č. 3: dlžník Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, suma pohľadávky (istina): 3.523,14€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne za
lieky a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120054
peňažná pohľadávka č. 4: dlžník Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, suma pohľadávky (istina): 0,0€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne za lieky
a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120055
peňažná pohľadávka č. 5: dlžník Union zdravotná po zdravotná poisťovňa, a.s , Bajkalská 29/A, 821
08 Bratislava, IČO: 36 284 831, suma pohľadávky (istina): 194,62€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne
za lieky a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120052
peňažná pohľadávka č. 6: dlžník Dôvera zdravotná po zdravotná poisťovňa, a.s , Einsteinova 25, 851
01 Bratislava, IČO: 35 942 436, suma pohľadávky (istina): 983,38€, dôvod vzniku: úhrada poisťovne
za lieky a zdravotné pomôcky, č. faktúry: 20120053
V Banskej Bystrici, 17.09.2012.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K012121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GROTTO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 719 184
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2012 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, adresa kancelárie: Dunajská 25, 811 08 Bratislava,
reštrukturalizačný správca dlžníka GROTTO, a.s., Sokolská 1/b, 811 04 Bratislava, IČO: 35719184,
zvoláva podľa § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.10.2012 so začiatkom o 09.00 hod v Dome
Techniky - Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, miestnosť č. 103, 1.poschodie.
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Predmet rokovania schôdze bude: 1. Prezentácia, otvorenie, 2. Voľba veriteľského výboru, 3.
Správa o stave spoločnosti dlžníka, 4. Zistenie stanoviska veriteľov k reštrukturalizácii, 5.
Rôzne, 6. Záver.
Pri prezentácii veritelia-fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia-právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov - fyzických a právnických osôb predložia plnú moc
alebo poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 17.9.2012
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, reštrukturalizačný správca
K012122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pensión St. Maria, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 489
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2012 S1272
Spisová značka súdneho spisu:
2112205655
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ:
VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1-5
1. POZEMOK
druh: zastavané plochy a nádvoria
číslo LV:1053
parc. č.:873/1
výmera:33 m2
spoluvlastnícky podiel:1/1
okres:Banská Bystrica
názov k.ú.: Staré Hory
štát:SR
súpisová hodnota:1 417,68 €

2. POZEMOK
druh: zastavané plochy a nádvoria
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číslo LV:1053
parc. č.:881/1
výmera:21 m2
spoluvlastnícky podiel:1/1
okres:Banská Bystrica
názov k.ú.: Staré Hory
štát:SR
súpisová hodnota:902,16 €

3. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:1053

parc. č.:1002

výmera:25 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota:1 074 €
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4. POZEMOK

druh: záhrady

číslo LV:1053

parc. č.:872/1

výmera:12 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota:515,52 €

5. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:1053
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parc. č.:870

výmera:110 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 4 725,60 €

6. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:1834

parc. č.:3038/3

výmera:1 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 42,96 €

7. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:916

parc. č.:869/2

výmera:33 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota:1 417,68 €

8. POZEMOK

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:916

parc. č.:871

výmera:276 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota:11 942,88€
9. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:916

parc. č.:873/2

výmera:14 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20. septembra 2012

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 601,44€
10. POZEMOK

druh: záhrady

číslo LV:916

parc. č.:872/2

výmera:34 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota:1 460,64€
11. POZEMOK

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: 20. septembra 2012

druh: trvalé trávnaté porasty

číslo LV:916

parc. č.:878/1

výmera:548 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 23 542,08 €

12. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV:916

parc. č.:878/2

výmera:151 m2

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: 20. septembra 2012

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 6 486,96 €

13. POZEMOK

druh: orná pôda

číslo LV:916

parc. č.:879

výmera:361 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

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: 20. septembra 2012

súpisová hodnota: 37 761,84 €

14. POZEMOK

druh: trvalé trávne porasty

číslo LV:916

parc. č.:880

výmera:602 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 25 861,92 €

15. POZEMOK

druh: trvalé trávne porasty

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: 20. septembra 2012

číslo LV:916

parc. č.:881/2

výmera:394 m2

spoluvlastnícky podiel:1/1

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 16 926,24 €

16. STAVBA

druh: Pensión St. Mária

číslo LV:916

parc. č.:871

súp. č.:172

spoluvlastnícky podiel:1/1

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

okres:Banská Bystrica

názov k.ú.: Staré Hory

štát:SR

súpisová hodnota: 295 482,35 €

K012123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P.W.I., a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser
Sídlo správcu:
Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2011 S1266
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie

JUDr. Peter Tonhauser, správca konkurznej podstaty úpadcu P.W.I., a.s.,"v konkurze" so sídlom 963
01 Krupina, Priemyselná 937/4, IČO: 36034681 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku –
pohľadávok úpadcu spísaných vo všeobecnej podstate pod položkami 4-11, ktorých súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2011 zo dňa 26.8.2011 za nasledovných podmienok: Lehota
na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky na predaj majetku a ponuky sa budú
posielať na adresu správcu JUDr. Peter Tonhauser, správca, Námestie SNP 17, 974 01 Banská
Bystrica v zalepenej obálke s označením “Ponukové konanie 2K 42/2011 - Neotvárať”. Doručená
ponuka musí obsahovať označenie záujemcu spolu s výpisom z obchodného registra, živnostenského
registra alebo občianskeho preukazu, presné označenie predmetu kúpy, navrhovanú kúpnu cenu
splatnú pri podpise zmluvy. Otváranie obálok sa uskutoční do piatich dní odo dňa uplynutia lehoty na
podávanie ponúk. Správca je oprávnený odmietnuť nevýhodné alebo neprimerane nízke ponuky.

K012124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Laurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 39, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2012 S1414
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2012
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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OV 182/2012
Druh podania:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 20. septembra 2012

Súpis všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 19.916,35 EUR
Dlžník: Vladimír Šaradín, trvale bytom M. R. Štefánika 1377/9, Levoča
Právny dôvod vzniku: záväzok zo spôsobenej škody
Súpisová hodnota majetku: 199,16 EUR

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 182/2012

K012125
Spisová
značka:

Deň vydania: 20. septembra 2012

2K/42/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Žoldák, nar. 19. 08. 1942,
bytom 974 01 Banská Bystrica, ČSA 21 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ján Žoldák, nar. 19. 08. 1942, bytom 974 01 Banská
Bystrica, ČSA 21.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Ladislava Kokavca,
so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, odSekcia
ktorejedičných
závisí vznik
činnostípohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka

Sídlo redakcie: v
Námestie
slobodyskutočnosti.
12, Bratislava Veriteľ, ktorý je účtovnou
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
nej uvedené
Tel. č. 02/57
10 01, www.justice.gov.sk
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o 10
pohľadávke
účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu

vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
Ministerstvo
Slovenskej Z.
republiky
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky
MS SR spravodlivosti
č. 665/2005
z. Podanie, ktorým bola uplatnená
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou,
nemožno
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ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musíKonkurzy
byť podaná
a samostatná prihláška s uvedením
OV 182/2012
Deň vydania: 20. septembra 2012
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu
a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
reštrukturalizácie
29 ods. 2 ZKR).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012126
Spisová
značka:

2K/43/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Juraj Kmeť, nar. 08. 05. 1959,
bytom 974 01 Banská Bystrica, Mičinská cesta 13, zast.
JUDr. Luciou Filipkovou,
advokátkou, so sídlom 974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 26
o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Juraj Kmeť, nar. 08. 05. 1959, bytom 974 01 Banská
Bystrica, Mičinská cesta 13.
O t v á r a malý konkurz.
Sekcia edičných činností
Redakcia
Obchodného
vestníka
U s t a n o v u j e do funkcie
správcu
konkurznej
podstaty JUDr. Evu Háberovú,
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960Tel.
01č.Zvolen.
02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili89svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
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Konkurzy a
OV
Deň
20. septembra
2012
V y 182/2012
h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka
- Ing. Juraj Kmeť, nar. 08.
05.vydania:
1959, bytom
974 01 Banská
reštrukturalizácie
Bystrica, Mičinská cesta 13.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Háberovú,
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
Sekcia edičných činností
Obchodnéhoneuplatní
vestníka v eurách, sumu pohľadávky určí
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Redakcia
Ak sa pohľadávka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
správca prepočtom podľa referenčného
určeného
a vyhláseného v deň
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02/57 10 10 01,kurzu
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vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný
kurz Európska centrálna banka ani Národná
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10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
reštrukturalizácie
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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012127
Spisová
značka:

2K/44/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Martina Klimeková, nar. 25. 11.
1982, bytom 976 97 Nemecká nad Hronom, Ráztoka 37 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Martina Klimeková, nar.
bytom 976 97 Nemecká nad Hronom, Ráztoka 37.

25. 11. 1982,

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Františka Vavráča,
so sídlom kancelárie Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
Sekcia edičných činností
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
RedakciaVyhlásením
Obchodného vestníka
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu
bráni
tomu,Námestie
aby naslobody
úpadcu12,začalo
alebo prebiehalo
Sídlo
redakcie:
Bratislava
Tel.konkurzu
č. 02/57 10dôjde
10 01, na
www.justice.gov.sk
reštrukturalizačné konanie. Ak počas
súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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reštrukturalizácie
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1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28
ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je
ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
Sekcia edičných činností
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade
sa vec
nadriadenému
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13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov92
(§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
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pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči
sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
reštrukturalizácie
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou
osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich
veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012128
Spisová
značka:

2K/45/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka SLO.BAT., s.r.o. „v likvidácii“, so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Cementárenská cesta 4, IČO:
36 030 244, zast.
likvidátorom spoločnosti Michele Trotta, bytom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 18/D zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5391/S o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e Ing. Ladislava Lukáča, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Kláry
Jarunkovej 2 do funkcie predbežného správcu dlžníka SLO.BAT., s.r.o.
„v likvidácii“, so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Cementárenská cesta 4, IČO: 36 030 244.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu
do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do
funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní
od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012129
Spisová
značka:

1K/48/2010
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
INTERKOMERZ, spol. s r.o. "v konkurze", so sídlom Mliekárenská 8, 982 01 Tornaľa, IČO: 00 694 479,
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 21/S,
správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska
9, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu INTERKOMERZ, spol. s r.o.
"v konkurze", so sídlom
Mliekárenská 8, 982 01 Tornaľa, IČO: 00 694 479, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 21/S, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K012130
Spisová
značka:

1R/6/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka HKS- horninové konštrukcie a
stavby, s.r.o, so sídlom Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 248 288, zapísaného v
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 15093/S, o návrhu
na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka HKS- horninové konštrukcie a stavby, s.r.o, so sídlom Novozámocká
2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 248 288, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 15093/S.
Ustanovuje správcu JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská
Bystrica.
Vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku).
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú
predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
Sekcia edičných činností
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nadobudnutie účasti alebo prevod
účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej
Redakcia Obchodného vestníka
právnickej osobe;
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
d)
prevod nehnuteľnostiTel.
alebo
prenájom
nehnuteľnosti
alebo iného majetku, ktorého
č. 02/57
10 10 01,
www.justice.gov.sk
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
94
vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
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a)
vykonanie iného než bežného
právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu
reštrukturalizácie
podnikateľa, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú
predmetom jeho podnikania alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej
právnickej osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich
pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné
plnenie počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5
% z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči
tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 eura, s výnimkou plnení
vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom
prihlásenej pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v
konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno
opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. 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).
4. 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). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje
za
nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1 druhá veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
Sekcia edičných činností
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5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí avznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Konkurzy
OV 182/2012
Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
6. 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).
7. 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).
8. 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 povolenia
reštrukturalizácie 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).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.9.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K012131
Spisová
značka:

26K/16/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Puzder, nar.
21.01.1974, bytom Jarná 57, 055 01 Margecany o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi
takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: RNDr. Michal Tkáč CSc., so sídlom kancelárie
Popradská 50, 040 11 Košice, zn. správcu: S1473, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: RNDr. Michal Tkáč CSc., so sídlom kancelárie Popradská 50,
040 11 Košice, zn. správcu: S1473, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 63,80 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi RNDr. Michal Tkáč CSc.,
so sídlom kancelárie Popradská 50, 040 11 Košice, zn. správcu: S1473 odmenu a náhradu výdavkov
spolu vo výške 229,77 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 27.04.2012 položka
denníka D11 - 31/12, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
Sekcia edičných činností
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku
aleboaten, kto má odmenu a výdavky predbežného
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správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
reštrukturalizácie
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012132
Spisová
značka:

26K/38/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: František Doffek, nar. 30.06.1985, s
miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: František Doffek, nar.
30.06.1985, s miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného
konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012133
Spisová
značka:

26K/33/2012

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

97

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 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MMF Slovakia s.r.o., so
sídlom Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MMF Slovakia s.r.o., so sídlom
Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší
túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012134
30K/8/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 040 90 Košice, proti dlžníkovi: R - CONTACT s.r.o., Štítnická 1715, 048 01 Rožňava,
IČO: 36 598 933 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: R - CONTACT s.r.o., Štítnická 1715, 048 01
Rožňava, IČO: 36 598 933.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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,
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začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
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Konkurzy a
OV 182/2012
Deň vydania: 20. septembra 2012
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
reštrukturalizácie
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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Pavel Varga, sudca
K012135
Spisová
značka:

31K/23/2008

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Alcupro, a.s., so sídlom
Spišské Vlachy 053 61, Vajanského č. 146, IČO: 31 716 164, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Agáta Havrilčáková, so sídlom kancelárie Szakkayho
č. 1, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012136
Spisová
značka:

31K/19/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oľga Šiňanská, nar.
11.11.1947, trvale bytom Ostravská č. 16, 040 11 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému
správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie, Vojenská č. 12,
040 01 Košice, zn. správcu S1286, odmenu vo výške 165,97 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie, Vojenská č. 12,
040 01 Košice, zn. správcu S1286, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 19,71 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu
výdavkov vo výške 185,68 eura z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D11 36/12 č. účtu: 2611110988/1100, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
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OV 182/2012

Deň vydania: 20. septembra 2012

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012137
31K/30/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: AQUA PRO, s.r.o., so sídlom Pod Furčou 7, Košice
040 01, IČO: 36 184 683, proti dlžníkovi: CABINET s.r.o., so sídlom Zvonárska 9, Košice 040 01, IČO:
36 576 441 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho
1, Košice 040 01, zn. správcu: S1021.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úradu
nákladov konkurzu, pričom u k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od
ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež
posúdi vymáhateľnosť, prípadne speňažiteľnosť pohľadávok ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka a
zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

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

Okresný súd Košice I dňa 13.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012138
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OV 182/2012
Spisová
značka:

Deň vydania: 20. septembra 2012

31K/36/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Ing. Pavol Popp, nar. 28.06.1951, trvale
bytom Zalužice č. 410, 072 34 Zalužice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Pavol Popp, nar. 28.06.1951, trvale
bytom Zalužice č. 410, 072 34 Zalužice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje

Okresný súd Košice I dňa 12.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012139
Spisová
značka:

31K/38/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: APRP s.r.o., so sídlom Letanovce č. 557,
Letanovce 053 13, IČO: 36 571 903 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: APRP s.r.o., so sídlom Letanovce č. 557,
Letanovce 053 13, IČO: 36 571 903.
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Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: APRP s.r.o., so sídlom Letanovce č. 557,
Konkurzy a
Letanovce
053 13, IČO: 36 571 903.
OV 182/2012
Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012140
Spisová
značka:

31K/39/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: DREVSPOL, spoločnosť s ručením obmedzeným, so
sídlom Mních, Rakovnica 049 31, IČO: 36 195 855 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: DREVSPOL, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Mních, Rakovnica 049 31, IČO: 36 195 855.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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odporovať,
Ministerstvozačať
spravodlivosti
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno
konanieSlovenskej
o výkonrepubliky
rozhodnutia alebo exekučné konanie;
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
už začaté konania o výkon rozhodnutia
alebo
exekučné
konania
sa
prerušujú,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno preKonkurzy
záväzok dlžníka
zabezpečený zabezpečovacím právom
a
OV 182/2012
Deň vydania: 20. septembra 2012
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho
práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
reštrukturalizácie
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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012141
Spisová
značka:

31K/40/2012

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Viktor Čuchran NÁKLADNÁ DOPRAVA, s
miestom podnikania Jarková 346/G, 04925 Dobšiná, IČO: 10 747 826, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 10.08.2012:
-

predložil zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
predložil zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
predložil zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/36/2012 vo vyššie
stanovej lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd
rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 12.9.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K012142
31K/30/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Pavol Štutika - FARMA KOTLINA spol. s r.o., so sídlom
935 85 Demandice 299, IČO: 45 394 831, zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokátka so sídlom
A. Sládkoviča č. 5, 934 01 Levice, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Štutika - FARMA
KOTLINA spol. s r.o., so sídlom 935 85 Demandice 299, IČO: 45 394 831, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Pavol Štutika - FARMA KOTLINA spol. s r.o., so sídlom 935
85 Demandice 299, IČO 45 394 831.
Súd ustanovuje správcu Ing. Jozefa Kulicha,
adresa
kancelárie
Sekcia
edičných
činností Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlov redakcie:
Námestie
slobody 12,
Bratislava
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby
základnej
prihlasovacej
lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému
103 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
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reštrukturalizácie
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Pavol Štutika - FARMA KOTLINA spol. s r.o., so sídlom 935
85 Demandice 299, IČO 45 394 831.
OV 182/2012

Súd ustanovuje správcu Ing. Jozefa Kulicha, adresa kancelárie Slovenská 7, 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
rozhodnúť z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
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 13.9.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K012143
31K/16/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: FRESH, spol. s r.o., so sídlom Zvolenská 19, 945 01
Komárno, IČO: 36 531 243, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FRESH, spol. s r.o., so sídlom
Zvolenská 19, 945 01 Komárno, IČO: 36 531 243, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Súd v r a c i a nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vo výške 983,02 eura navrhovateľovi.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra poukázať navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 983,02 eura zaplatenú na účet súdnych
preddavkov a vedenú pod položkou D 130-26/12, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. 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.).
edičných
činnostíuznesenia v Obchodnom vestníku.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúciSekcia
deň po
zverejnení
Obchodného
vestníka
Lehota na podanie odvolania plynie od Redakcia
zverejnenia
tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
prípade, že bude doručené aj inýmTel.
spôsobom
ako
zverejnením
v
Obchodnom
vestníku.
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tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia
na tunajší
V odvolaní
reštrukturalizácie
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a
čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.9.2012
JUDr. Dana Bartová, vyšší súdny úradník
K012144
32K/26/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Beatric Kollárová
(predtým Chlebová), nar. 6.7.1968, 951 04 Malý Lapáš 118, ktorého správcom je SKP, k.s., Lazovná
64, 974 01 Banská Bystrica, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, o určení paušálnej
odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, sídlo kancelárie správcu
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 796,66 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi SKP, k.s., Lazovná 64, 974 01 Banská
Bystrica, sídlo kancelárie správcu Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, časť paušálnej odmeny vo výške
663,88 eura z nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod položkou denníka D130-44/12, do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 13.9.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K012145
Spisová
značka:

25K/24/2012

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lekáreň ALTHEA JZ&JP,
s.r.o., Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 604 912, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd.: Sro, vložka č. 23380/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Lekáreň ALTHEA JZ&JP, s.r.o.,
Starohájska 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 604 912.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.9.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012146
Spisová
značka:

25R/1/2012

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 20. septembra 2012

Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: TERMSTAV a.s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 345/B, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny zabezpečených
veriteľov 1 a o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I. Súd n a h r á d z a súhlas skupiny veriteľov - skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s
reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012 a ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
II. Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917
01 Trnava, IČO: 31 321 607, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012, ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
III. Súd k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 31 321 607.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohy:
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu
a nachádza sa na č. l. 1734-1802
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.9.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012147
31K/20/2009
Spisová
značka:
31K/20/2009

OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAPROS s.r.o., IČO:
31 421 474, Partizánska 72, 921 01 Piešťany, správcom ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom
kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č.k. 31K/20/2009-3955 zo dňa
16.08.2012, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831,
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 77 60 65,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 3.189,58 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2012.

V Trnave dňa 13.09.2012

JUDr
. Mária Kupcová
vyšší súdny úradník
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.9.2012
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K012148
Spisová
značka:
31K/4/2009

31K/4/2009

OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I. Servis 2000, spol. s
r.o., IČO: 17 640 512, 919 01 Zvončín 102, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom
kancelárie: Vajslova 11, Trnava, uznesením č.k. 31K/4/2009-1370 zo dňa 16.08.2012, potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831, Bajkalská 29/A, 821 08
Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 77 60 65, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 1.670,30 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2012.

V Trnave dňa 13.09.2012

JUDr
. Mária Kupcová
vyšší súdny
úradník
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.9.2012
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
K012149
25R/2/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: OD- PLAST, spol. s r.o., Pri
Kalvárii 20, Trnava, IČO: 36 220 817, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 10281/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska
11, 917 01 Trnava, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: OD- PLAST, spol. s r.o., Pri Kalvárii 20,
Trnava, IČO: 36 220 817, v znení schválenom veriteľským výborom dlžníka dňa 08.08.2012 a prijatom
schvaľovacou schôdzou dňa 05.09.2012, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
II.

Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: OD- PLAST, spol. s r.o., Pri Kalvárii 20,
Trnava, IČO: 36 220 817.
Poučenie:

Sekcia edičných činností
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.9.2012
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012150
15K/5/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: VEKO s. r. o., IČO: 36 257 711, Paulínska č. 24, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 14521/T, správcom majetku ktorého
je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája č. 14, 921 01 Piešťany, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: VEKO s. r. o., IČO: 36 257 711, Paulínska č. 24, Trnava,
pre nedostatok majetku.
Súd p r i z n á v a správcovi JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája č. 14, 921 01
Piešťany, odmenu z výťažku vo výške 875,74 eur.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája č. 14,
921 01 Piešťany, úhradu hotových výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.9.2012
JUDr. Martin Smolko, sudca
K012151
31K/2/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Robin Freight, s.r.o., Hlavná 5,
925 31 Gáň, IČO: 35 847 891, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 13952/T, správcom ktorého je: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01
Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Robin Freight, s.r.o., Hlavná 5, 925 31 Gáň, IČO: 35 847
891, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 20. septembra 2012
reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
OV 182/2012

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa
ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.9.2012
JUDr. Martin Smolko, sudca
K012152
36K/8/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Puha, 930 51
Veľká Paka 239, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Alexander Puha, 930 51 Veľká Paka 239, pre nedostatok
majetku.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, odmenu z výťažku.
Súd n e p r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, úhradu hotových výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.9.2012
JUDr. Martin Smolko, sudca
K012153
2K/9/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IDEA-PERFEKT PLUS, spol. s r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 401 196, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Deň vydania: 20. septembra 2012
Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa
- dlžníka: IDEA-PERFEKT PLUS, spol. s r.o., so sídlom
reštrukturalizácie
Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 401 196, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: IDEA-PERFEKT PLUS, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 8, 010
01 Žilina, IČO: 36 401 196, pre nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,
musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania
zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného
konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 13.9.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K012154
2K/24/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: C.K.BAU, spol. s r.o., so
sídlom Rudnayova, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 529, uznesením č.k. 2K/24/2010-353 zo dňa 10.08.2012
potvrdil prevod pohľadávky veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 821 08
Bratislava, IČO: 36 284 831, v rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 1.283,27 eur,
prihlásenou prihláškou 1, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 04.09.2012.
Okresný súd Žilina dňa 14.9.2012
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
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